
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:       /SGDĐT-QLCLCNTT 

V/v Triển khai Hệ thống tuyển sinh 

trực tuyến vào lớp 10 THPT. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, Thị xã và Thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch số 11780/KH-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh về công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 

2022-2023; Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp 

nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh Đắk Lắk;  

Căn cứ Công văn số 712/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 10/5/2022 về việc 

Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2022-2023 và Công 

văn số 850/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 27/5/2022 về việc Triển khai số hóa và 

quản lý hồ sơ trong các cơ sở giáo dục trung học của Sở Giáo dục và Đào tạo;  

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 và 

những năm tiếp theo, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai Hệ thống tuyển 

sinh trực tuyến vào lớp 10 trung học phổ thông (gọi tắt là Hệ thống) đối với tất cả 

các trường trung học phổ thông (THPT) trong toàn tỉnh. 

1. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến 

1.1. Hệ thống được thiết kế và xây dựng giúp cho nhà trường thực hiện 

công tác tuyển sinh đầu cấp chính xác, nhanh chóng, thuận lợi và hỗ trợ đắc lực 

cho công tác quản lý dạy và học, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của 

tỉnh và giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh 

đối với thủ tục tuyển sinh trung học phổ thông. 

1.2. Chức năng của Hệ thống tuyển sinh trực tuyến  

 Hệ thống được xây dựng có nhiều phân hệ cho từng vai trò người dùng 

khác nhau, trong đó: 

- Đối với các trường trung học cơ sở: 

+ Đồng bộ dữ liệu từ SMAS sang Hệ thống đảm bảo tính kế thừa dữ liệu 

đã có, hỗ trợ cho việc đăng ký hồ sơ của học sinh; 
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+ Đăng nhập tài khoản của nhà trường, xuất và cấp mã học sinh, mã bảo 

mật cho học sinh; hướng dẫn học sinh truy cập vào Hệ thống để thực hiện công 

việc đăng ký hồ sơ (hướng dẫn tại phụ lục 1). 

- Đối với học sinh và cha mẹ học sinh: 

+ Truy cập vào Hệ thống, sử dụng mã học sinh và mã bảo mật được cấp để 

đồng bộ dữ liệu đã có và bổ sung một số thông tin còn thiếu theo mẫu, lựa chọn 

trường đăng ký thi tuyển, môn thi và trường xét tuyển, đính kèm các minh chứng 

về hồ sơ đăng ký tuyển sinh. Đối với thí sinh tự do chưa có dữ liệu để đồng bộ 

phải điền đầy đủ thông tin đăng ký theo mẫu trên Hệ thống (Hoàn thành đăng ký 

Hệ thống cấp mã học sinh và mã bảo mật cho học sinh);  

+ Theo dõi thông tin về tuyển sinh, thông tin cá nhân đã đăng ký dự tuyển, 

bổ sung, điều chỉnh những sai sót khi có phản hồi trên Hệ thống hoặc Email 

(hướng dẫn tại phụ lục 2). 

- Đối với các trường THPT và các trường phổ thông có nhiều cấp học: 

+ Đăng nhập vào Hệ thống, xuất danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh, 

đối chiếu với minh chứng được đính kèm trên Hệ thống, duyệt hồ sơ đăng ký 

(trong đó lưu ý đối với những hồ sơ không hợp lệ cần thông báo cụ thể để thí sinh 

bổ sung hồ sơ đăng ký và nhà trường thường xuyên liên lạc với học sinh để bổ 

sung hồ sơ để đảm bảo tiến độ của công tác tuyển sinh);  

+ Trường THPT Chuyên Nguyễn Du và Trường THPT DTNT Nơ Trang 

Lơng duyệt hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển (nguyện vọng 1), đồng thời hỗ trợ 

báo sai sót cho thí sinh đối với trường hợp học sinh đăng ký nguyện vọng 2, 

nguyện vọng 3 không hợp lệ; thực hiện công việc cấu hình tổ chức Hội đồng thi 

trên Hệ thống; 

+ Cấp lại mã học sinh và mã bảo mật cho học sinh trong trường hợp quên 

mã bảo mật (hướng dẫn tại phụ lục 3). 

2. Triển khai Hệ thống tuyển sinh trực tuyến 

2.1. Phạm vi và thời gian thực hiện 

- Các trường THPT triển khai sử dụng Hệ thống kể từ kỳ tuyển sinh vào 

lớp 10 năm học 2022-2023;  

- Thời gian: Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 25/7/2022 (theo hướng dẫn tại 

Công văn số 712/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 10/5/2022 của Sở GDĐT). 
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2.2. Tổ chức thực hiện 

- Đối với phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin, phòng Giáo 

dục trung học – Giáo dục thường xuyên Sở GDĐT: Phối hợp với đơn vị cung cấp 

dịch vụ triển khai Hệ thống đến các trường THPT, các phòng GDĐT;  

- Đối với các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học:  

+ Căn cứ các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển sinh của Sở GDĐT, phối 

hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để triển khai Hệ thống tại đơn vị mình; 

+ Theo dõi, đối chiếu, rà soát các thông tin, duyệt hồ sơ đăng ký tuyển sinh 

và thường xuyên đôn đốc thí sinh bổ sung hồ sơ thiếu sót nhằm đảm bảo quyền 

lợi của học sinh. 

- Đối với các phòng GDĐT: Quản lý và hướng dẫn các trường trung học cơ 

sở đồng bộ dữ liệu từ SMAS vào Hệ thống, duyệt thông tin, kiểm tra, theo dõi 

các trường trung học cơ sở trong việc hướng dẫn, hỗ trợ học sinh sử dụng Hệ 

thống và cấp tài khoản cho học sinh, thống kê về số liệu đăng ký thi, đăng ký 

nguyện vọng vào các trường, ..... 

Việc triển khai Hệ thống tuyển sinh trực tuyến là một trong những nội dung 

thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng 

phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT, các 

trường phổ thông có nhiều cấp học nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có thắc mắc liên hệ phòng Quản lý chất lượng – 

Công nghệ thông tin, Sở GDĐT, điện thoại: 02623.817.146./ 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Phòng GDTrH-GDTX; 

- Lưu VT, QLCL-CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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