UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1651 /SGDĐT- NVDH

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai tập huấn phân hệ
tuyển sinh trực tuyến
Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Trường liên cấp Hoa Sen, Trường iSchool Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 393/QD-UBND ngày 07/04/2022 của UBND tỉnh,
Ban hành “Kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
và dạy học giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh”;
Tiếp tục kế thừa dữ liệu số trong Hệ chương trình quản lý giáo dục, sở
Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty CP Tiến bộ Sài Gòn (ASC) tiếp tục
phát triển phân hệ phần mềm tuyển sinh và nhập học trực tuyến (xét tuyển) thực
hiện thống nhất kể từ năm học 2022-2023 ở tất cả cấp học thuộc các trường
thuộc hệ thống công lập và ngoài công lập;
Để triển khai thực hiện tốt phân hệ nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo triển
khai kế hoạch tập huấn như sau:
1. Thành phần
1.1. Cấp sở Giáo dục và Đào tạo: Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài
chính (phụ trách kế hoạch); chuyên viên phòng NVDH;
1.2. Cấp phòng Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào
tạo; chuyên viên, cán sự phụ trách Kế hoạch – Tổng hợp, chuyên viên phụ trách
chuyên môn các cấp học;
1.3. Các cơ sở giáo dục: Hiệu trưởng/Thủ trưởng đơn vị và nhân viên,
giáo viên phụ trách công tác tuyển sinh, học vụ của đơn vị.
2. Thời gian và hình thức tập huấn
- Thời gian: từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2022 (theo lịch đính kèm)
- Hình thức tập huấn: trực tuyến; mỗi đơn vị là một điểm cầu.
- Đơn vị triển khai: Công ty CP Tiến bộ Sài Gòn (ASC).
- Đơn vị phối hợp: Tổ công nghệ thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo (trực
tiếp theo dõi hỗ trợ - Nguyễn Thế Quang, Trần Văn Linh).
3. Nội dung tập huấn: theo các nội dung đính kèm
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4. Yêu cầu
Đề nghị các đơn vị tham gia phải tự chuẩn bị đầy đủ thiết bị và đường
truyền Internet để tập huấn.
Đây là nội dung công việc hoàn toàn mới, do đó đề nghị các đơn vị tham
gia đầy đủ để nắm bắt quy trình và nghiệp vụ có liên quan đến nghiệp vụ tuyển
sinh và nhập học đối với học sinh đầu cấp.
Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc sở triển khai thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở TTTT;
- LĐ sở GDĐT;
- Trưởng các phòng C.môn NV
- Phòng KHTC;
- CV phòng NVDH;
- Website sở;
- Lưu: VT, T.Q

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huệ Khải
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NỘI DUNG ĐÀO TẠO/TẬP HUẤN
1. Sở GD&ĐT: Khởi tạo và quản lý đợt tuyển sinh bao gồm đợt tuyển sinh (xét
tuyển), thời gian tổ chức,... cho toàn bộ Sở giáo dục.
2. Phòng GD&ĐT: Quản lý phân tuyến trường tuyển sinh cho các trường trong
phạm vi quản lý.
3.Trường cuối cấp:
+ Quản lý định tuyến cho học sinh cuối cấp.
+ Gửi danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh theo biểu mẫu cho trường tuyển
sinh (Chỉ thực hiện đối với trường không có dữ liệu học sinh trên phần mềm).
4. Trường tuyển sinh:
+ Quản lý đợt tuyển sinh trường được mở theo đợt tuyển sinh từ Sở.
+ Quản lý danh mục hồ sơ tuyển sinh đính kèm.
+ Quản lý tiếp nhận hồ sơ được nộp vào trường hoặc import danh sách học sinh
từ trường cuối cấp gửi.
+ Quản lý danh sách hồ sơ trúng tuyển, chốt danh sách trúng tuyển theo nguyện
vọng
+Thực hiện xếp lớp học sinh trúng tuyển vào năm học mới.
5. Phụ huynh – học sinh:
+ Tra cứu thông tin tuyển sinh.
+ Nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến.
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LỊCH TẬP HUẤN CHI TIẾT
STT

Tên lớp

Thời gian

SL
trường

Ghi chú

I. Khối trường THCS, THPT, GDTX các huyện/ thành phố: TP Phan Rang-Tháp
Chàm, Huyện Bắc Ái, Huyện Ninh Sơn
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Tập huấn các trường Thứ 4: 20/07/2022
khối Trung học cơ sở Sáng: 8h15 -11h30

36
trường

Mỗi trường 1 điểm cầu

II. Khối trường THCS, THPT, GDTX các huyện: Huyện Ninh Hải, Huyện Ninh
Phước, Huyện Thuận Bắc, Huyện Thuận Nam
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Tập huấn các trường Thứ 4: 20/07/2022
khối Trung học cơ sở Chiều: 13h30-17h00

38
trường

Mỗi trường 1 điểm cầu

III. Khối trường Tiểu học các huyện/ thành phố: TP Phan Rang-Tháp Chàm, Huyện
Bắc Ái, Huyện Ninh Sơn
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Tập huấn các trường Thứ 5: 21/07/2022
khối Tiểu Học
Sáng: 8h15 -11h30

69
trường

Mỗi trường 1 điểm cầu

IV. Khối trường Tiểu học các huyện: Huyện Ninh Hải, Huyện Ninh Phước, Huyện
Thuận Bắc, Huyện Thuận Nam
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Tập huấn các trường Thứ 5: 21/07/2022
khối Tiểu học
Chiều: 13h30-17h00

79
trường

Mỗi trường 1 điểm cầu

V. Khối trường Mầm non các huyện/ thành phố: TP Phan Rang-Tháp Chàm, Huyện
Bắc Ái, Huyện Ninh Sơn
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Tập huấn các trường Thứ 6: 22/07/2022
khối Mầm non
Sáng: 8h15 -11h30

51
trường

Mỗi trường 1 điểm cầu

VI. Khối trường Mầm non các huyện: Huyện Ninh Hải, Huyện Ninh Phước, Huyện
Thuận Bắc, Huyện Thuận Nam
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Tập huấn các trường Thứ 6: 22/07/2022
khối Mầm non
Chiều: 13h30-17h00

38
trường

Mỗi trường 1 điểm cầu

5

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ BUỔI TẬP HUẤN
STT

Nội dung đào tạo

Thời gian

Buổi sáng
1

Điểm danh

8h15 – 8h30

2

Giới thiệu tổng quan về phần mềm

8h30 – 8h45

3

Quy trình thực hiện tuyển sinh đầu cấp

8h45 – 9h15

4

Quản lý đợt tuyển sinh Cấp Sở

9h15 – 9h30

5

Quản lý đợt tuyển sinh trường

9h30 – 9h45

6

Quản lý tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

9h45 – 10h15

7

Quản lý danh sách hồ sơ trúng tuyển

10h15 – 10h45

8

Xếp lớp học sinh tuyển sinh

10h45 – 11h00

9

Cổng tuyển sinh đầu cấp

11h00 – 11h30

10

Thảo luận – thông tin liên hệ hỗ trợ

11h30 – 12h00

Buổi chiều
11

Điểm danh

13h30 – 13h45

12

Giới thiệu tổng quan về phần mềm

13h45 – 14h00

13

Quy trình thực hiện tuyển sinh đầu cấp

14h00 – 14h30

14

Quản lý đợt tuyển sinh Cấp Sở

14h30 – 14h45

15

Quản lý đợt tuyển sinh trường

14h45 – 15h00

16

Quản lý tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

15h00 - 15h30

17

Quản lý danh sách hồ sơ trúng tuyển

15h30 - 16h00

18

Xếp lớp học sinh tuyển sinh

16h00 - 16h15

19

Cổng tuyển sinh đầu cấp

16h15 - 16h45

20

Thảo luận – thông tin liên hệ hỗ trợ

16h45 – 17h00

