Cử tuyển vào đại học, cao đẳng
Trình tự thực
hiện

- Cá nhân có nhu cầu đăng ký cử tuyển vào đại học, cao
đẳng làm đơn theo mẫu và các thủ tục khác theo quy định
nộp về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Giáo dục và Đào
tạo);
- Uỷ ban nhân dân huyện tổng hợp, lập danh sách nộp về Sở
Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp toàn tỉnh trình Hội đồng
tuyển sinh của Tỉnh để xét.
- Căn cứ chỉ tiêu được giao của từng huyện, Hội đồng xét và
quyết định trường hợp trúng tuyển vào các trường Đại học
hoặc Cao đẳng, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định
cho từng người trúng tuyển và gưỉ cho các cá nhân được
trúng tuyển.

Cách thức thực
hiện

Thực hiện trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân các huyện, Sở
Giáo dục và Đào tạo

Thành phần, số
lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin đăng ký học theo chế độ cử tuyển (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao (chứng thực) học bạ cuối cấp;
- Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú do Công an huyện cấp;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện trở lên
cấp;
- 02 ảnh cỡ 4cm x 6cm mới chụp trong vòng 6 tháng;
- 01 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của người
được cử tuyển;
- 01 hồ sơ trúng tuyển có xác nhận của UBND xã, phường
(theo mẫu của Bộ GD&ĐT)
- Bản sao công chứng một trong các loại văn bằng: tốt
nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp bổ túc trung học phổ
thông, tốt nghiệp trung cấp chuyện nghiệp hoặc trung cấp
nghề nếu đăng ký học cử tuyển trình độ cao đẳng, cao đẳng
nghề, đại học; tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung
học phổ thông, trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở nếu
đăng ký học cử tuyển trình độ trung cấp chuyện nghiệp,
trung cấp nghề. Đối với những người đăng ký học ngay
trong năm tốt nghiệp, sử dụng bản sao giấy chứng nhận tốt
nghiệp tạm thời do hiệu trưởng nhà trường cấp, nếu trúng

tuyển thì chậm nhất là đầu học kỳ II của năm học thứ nhất
phải xuất trình bằng tốt nghiệp chính để nhà trường đối
chiếu, kiểm tra;
- Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng chính sách ưu đãi (nếu
có) theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công;
* Số lượng hồ sơ: 02(bộ)
Thời hạn giải
quyết

Tháng 9 hàng năm

Cơ quan thực
hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở: Thương binh và Xã
hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch Tài chính và Ban Dân tộc.

Đối tượng thực
hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức.

Mẫu đơn, mẫu tờ
khai thực hiện
TTHC

Đơn xin đăng ký học theo chế độ cử tuyển (mẫu 1)

h. Phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc
thực hiện TTHC

Quyết định hành chính - Học sinh được cử tuyển vào học các
trường Đại học, cao đẳng theo chỉ tiêu giao.

(Quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2008/BGDĐTBLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07 tháng 04 năm 2008
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động Thương và
Xã hội - Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ - Uỷ ban dân tộc).

Yêu cầu điều kiện * Đối tượng và chỉ tiêu cử tuyển
thực hiện TTHC - Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, thường trú ở vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 5 năm liên
tục trở lên tính đến năm tuyển sinh, ưu tiên xét cử tuyển đối
với các đối tượng là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ người dân
tộc Kinh được cử tuyển không vượt quá 15% so với tổng số
chỉ tiêu được giao.
- Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số mà dân tộc
đó chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao
đẳng, trung cấp so với số dân của dân tộc đó trong phạm vi
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thường trú ở khu vực
III, II (có thể xét cả đối tượng ở khu vực I trong trường hợp
dân tộc thiểu số đó có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao
đẳng, trung cấp so với số dân của dân tộc đó trong phạm vi
cả nước hoặc việc cử tuyển đối với các đối tượng này ở khu
vực III, II không đủ chỉ tiêu được giao) từ 5 năm liên tục trở
lên tính đến năm tuyển sinh.
* Tiêu chuẩn được hưởng chế độ cử tuyển

- Tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc trung cấp) đối với
đối tượng được cử tuyển vào đại học, cao đẳng và tốt nghiệp
trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông đối với đối tượng
được cử tuyển vào trung cấp; xếp loại hạnh kiểm năm cuối
cấp (hoặc xếp loại rèn luyện năm cuối khóa) đạt loại khá trở
lên; xếp loại học tập năm cuối cấp (hoặc cuối khóa) đạt trung
bình trở lên đối với người dân tộc thiểu số và loại khá trở lên
đối với người dân tộc Kinh.
- Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu
cầu sơ tuyển.
- Không quá 25 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe
theo quy định hiện hành.
- Không thuộc biên chế Nhà nước.
Căn cứ pháp lý
của TTHC

- Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006
của Chính phủ về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ
sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân;
- Thông tư liên tịch số 13/2008/BGDĐT-BLĐTBXH-BTCBNV-UBDT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Liên Bộ Giáo
dục và Đào tạo - Bộ Lao động Thương và xã hội - Bộ Tài
chính- Bộ Nội vụ - Uỷ ban dân tộc hướng dân thực hiện một
số điều của Nghị định số 134/ 2006/NĐ-CP ngày 14 tháng
11 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chế độ cử
tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng,
trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

