BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2016
THÔNG TƯ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26
tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan
ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi
điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm
2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật giáo dục;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại
Công văn số 743/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính
phủ về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng kết quả để xét
tuyển đại học, cao đẳng năm 2016 và công văn số 43157/VPCP-KGVX ngày 14
tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn công tác tuyển
sinh hệ Cao đẳng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo
dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành
kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao

đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26
tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Điểm c khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"c) Các trường tổ chức tuyển sinh riêng có thể kết hợp xét tuyển những thí
sinh đã dự thi kỳ thi THPT quốc gia có kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo
chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định; trong trường hợp sử dụng đồng thời
nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành hoặc nhóm ngành (sau đây gọi chung
là ngành), các trường xác định và công bố công khai chỉ tiêu cho từng phương thức
tuyển sinh.";
2. Gạch đầu dòng thứ nhất điểm a khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như
sau:
"- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu
thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1
(KV1) quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Quy chế này.";
3. Điểm a khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"a) Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp trung học tại khu vực nào thì hưởng
ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học trung học phổ thông (hoặc trong
thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn
được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu
vực có mức ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian
học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy
định này áp dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm thi
tuyển sinh.";
4. Gạch đầu dòng thứ tư điểm b khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"- Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung
cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc
vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân
tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt
khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo
quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm
thuộc huyện, thị xã có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên;";
5. Gạch đầu dòng thứ ba điểm c khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"- Khu vực 2 (KV2) gồm:
Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của
thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).";
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6. Khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"3. Những trường sử dụng tổ hợp môn thi mới ngoài các khối thi truyền
thống để xét tuyển cho một ngành cần dành ít nhất 50% chỉ tiêu của ngành đó để
xét tuyển theo các tổ hợp môn thi tương ứng với các khối thi truyền thống.";
7. Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Căn cứ kết quả thi của thí sinh dự thi lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia
để xét tuyển ĐH, CĐ, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
ĐH để các trường xây dựng phương án xét tuyển. Đối với trường CĐ ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào là: Tốt nghiệp THPT.";
8. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"13. Tổ chức xét tuyển
1. Đối với các trường
Tổ chức xét tuyển đối với những thí sinh đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi
THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ:
a) Công bố phương thức tiếp nhận ĐKXT và phí dự tuyển: Thí sinh có thể
nộp ĐKXT và phí dự tuyển trực tuyến hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư
chuyển phát nhanh. Trường có thể quy định thêm phương thức tiếp nhận ĐKXT và
phí dự tuyển của thí sinh phù hợp với điều kiện thực tế của trường nhưng không
gây khó khăn, tốn kém cho thí sinh và bức xúc xã hội.
b) Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển và
được làm tròn đến 0,25.
c) Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định, các
trường công bố quy định xét tuyển vào các ngành của trường và tổ chức xét tuyển
theo lịch của Bộ GDĐT.
d) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và số thí sinh được tuyển thẳng (kể
cả số học sinh dự bị của trường; học sinh các trường Dự bị ĐH được giao về
trường), HĐTS trường xem xét, quyết định phương án điểm trúng tuyển.
đ) Cập nhật dữ liệu ĐKXT lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia;
kết thúc mỗi đợt xét tuyển, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và các
phương tiện thông tin đại chúng điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển
đồng thời báo cáo về Bộ GDĐT.
e) Các trường ĐH, CĐ, các trường thành viên của Đại học Quốc gia, Đại học
vùng nếu tổ chức xét tuyển theo nhóm trường, mỗi nhóm cần xây dựng đề án tự
chủ tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu của Quy chế này. Ngoài ra, đề án cần quy định
rõ: trách nhiệm, quyền hạn của các trường trong nhóm; phương thức đăng ký và
xét tuyển nguyện vọng ưu tiên của thí sinh vào các trường trong nhóm.
2. Đối với thí sinh:
a) Nộp Phiếu ĐKXT và phí dự tuyển cho trường theo các phương thức do
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trường công bố.
b) Đăng kí xét tuyển đợt I:
Thí sinh chỉ được ĐKXT tối đa vào 02 trường, mỗi trường không quá 02
ngành; thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký
trong đợt xét tuyển.
c) Đăng kí xét tuyển các đợt bổ sung:
Thí sinh được ĐKXT tối đa vào 03 trường, mỗi trường không quá 02 ngành;
thí sinh không được thay đổi nguyện vọng vào trường, ngành đã đăng ký trong
từng đợt xét tuyển.
d) Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường xét tuyển theo nhóm trường có
thể đăng ký vào nhiều trường trong nhóm. Số ngành đăng ký tối đa trong mỗi đợt
xét tuyển thực hiện theo quy định tại điểm b, c của khoản này.
đ) Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (có
chữ kí của Chủ tịch Hội đồng thi và đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi) cho
trường có nguyện vọng học trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển.
e) Thời gian đăng kí xét tuyển:
Thời gian ĐKXT bắt đầu từ ngày 01/8 đến hết ngày 20/10 đối với hệ ĐH và
đến hết ngày 15/11 đối với hệ CĐ.
g) Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong Phiếu
ĐKXT và Phiếu đăng ký dự thi. Các trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc
thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông
tin trong Phiếu ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.";
9. Khoản 3 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"3. Đối với trường sử dụng phương án xét tuyển dựa vào kết quả học tập
THPT, điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển
hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0
đối với hệ ĐH (theo thang điểm 10). Đối với hệ CĐ ngưỡng đảm bảo chất lượng
đầu vào là tốt nghiệp THPT.";
10. Khoản 2 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"2. Chế độ ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.
Trường hợp sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, điểm ưu tiên được cộng
để xét tuyển sau khi thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào quy định tại
khoản 3 Điều 17 của Quy chế này.";
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11. Khoản 3 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"3. Cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh:
a) Mọi người dân, kể cả thí sinh và những người tham gia công tác tuyển sinh,
nếu phát hiện những hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh cần cung cấp thông tin
cho nơi tiếp nhận quy định tại khoản 1 Điều này để kịp thời xử lý theo quy định
của pháp luật về tố cáo;
b) Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy chế tuyển sinh
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng
đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến công
tác tuyển sinh.";
12. Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Báo cáo kết quả tuyển sinh và thông tin tuyển sinh của trường
a) Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, các trường báo cáo Bộ GDĐT kết quả
tuyển sinh của trường.
b) Trước thời hạn do Bộ GDĐT yêu cầu, các trường báo cáo Bộ GDĐT thông
tin tuyển sinh của trường:
- Các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, báo cáo
phương án xét tuyển theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này;
- Các trường tuyển sinh theo phương thức khác: báo cáo đề án tự chủ tuyển sinh
đã đáp ứng các quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 13 và phụ lục của Quy chế này.".
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở
giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao
đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Bộ trưởng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)

Bùi Văn Ga
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