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1. Cơ sở pháp lý xây dựng đề án
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp
hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
quy định: “Đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng
kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào
tạo… giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học”;
- Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, Điều 60 quy định:
“... trường đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy
định của pháp luật theo điều lệ Trường trong các hoạt động sau đây: ... 2.
Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào
tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng”;
- Luật Giáo dục đại học được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua
ngày 18 tháng 6 năm 2012, Điều 34.2.b quy định: “Cơ sở giáo dục đại
học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về
công tác tuyển sinh”;
- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011-2020, Mục
V.3.d quy định: “…Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tuyển sinh đại
học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và
công bằng; kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo dục với
kết quả thi” và Mục V.5.b quy định: “Quy định trách nhiệm và cơ chế
phối hợp giữa Bộ Giáo và Đào tạo với các bộ, ngành, địa phương; giữa
các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong việc xác định nhu cầu đào tạo,
xây dựng và đánh giá chương trình, tuyển sinh, tổ chức đào tạo và thực
tập tại doanh nghiệp, tuyển dụng học sinh, sinh viên tốt nghiệp”;
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- Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 09 năm 2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân
lực đến năm 2020;
- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
- Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11
tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều 2 quy
định: “2. Phương thức tuyển sinh gồm : thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp
giữa thi tuyển và xét tuyển. 3. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực
hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh…”;
- Quyết định số 3538/QG-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định phê duyệt phương án thi tốt
nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015;
- Căn cứ Công văn số 2955/KTKĐCLGD ngày 10 tháng 12 năm 2013 của
Bộ GD&ĐT về việc tuyển sinh riêng vào đại học và cao đẳng hệ chính
quy.
- Căn cứ Công văn số 4004/BGDĐ-TKTKĐCLGD ngày 31/7/2014 của Bộ
Giáo dục & Đào tạo V/v xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;
- Căn cứ Công văn sô 5151/BGDĐT ngày 19/9/2014 của Bộ Giáo dục & Đào
tạo V/v tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính năm 2015;
I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN
SINH
1. Mục đích:
- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức
tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo
dục đại học.
- Mở rộng và nâng cao chất lượng nguồn tuyển sinh của trường, tạo thêm
điều kiện cho mọi người có cơ hội học tập cho nhiều đối tượng có nguyện vọng
nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thực tế xã hội, nhất là hiện nay lực lượng
lao động trình độ cao đẳng có tay nghề thuộc lĩnh vực Kế toán, Tài chính ngân
hàng, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh của nhà trường đang có ưu thế.
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2. Nguyên tắc:
- Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 1, Dự thảo Quy định
tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014-2016, tại Văn bản số
289/KTKĐCLGD ngày 4/3/2014 và các quy định tại Điều 34 Luật Giáo dục Đại
học.
- Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh theo các thông tư hướng
dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.
- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.
- Căn cứ vào tính đặc thù của giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long,
II. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH:
1. Phương thức tuyển sinh.
Từ năm 2015, trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Vĩnh Long tổ chức
tuyển sinh theo 2 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển 70% tổng số chỉ tiêu theo kỳ thi Trung học phổ
thông quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Phương thức 2: Xét tuyển 30% chỉ tiêu dựa trên kết quả học tập lớp 12
THPT.
Ngành tuyển và tổ hợp môn xét tuyển
TT
1

Ngành tuyển sinh

Mã
ngành

Kế toán, gồm các chuyên C340301
ngành:

Khối
truyền
thống
A, A1, D1

Môn xét tuyển
- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, tiếng Anh

 Kế toán tài chính
doanh nghiệp.

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh
- Toán, Vật lý, Ngữ văn

 Kế toán thương mại
dịch vụ.
 Kế toán Hành chính
sự nghiệp.
 Kế toán xây dựng cơ
bản.
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Tài chính - Ngân hàng, C340201

A, A1, D1

- Toán, Vật lý, Hóa học
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TT

Ngành tuyển sinh

Mã
ngành

Khối
truyền
thống

Môn xét tuyển

gồm các chuyên ngành:

- Toán, Vật lý, tiếng Anh

 Ngân hàng.

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

 Thuế.

- Toán, Hóa học, tiếng Anh

 Hải quan.
 Bảo hiểm.
 Tài chính nhà nước.
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Quản trị Kinh doanh, C340101
gồm các chuyên ngành:

A, A1, D1

- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, tiếng Anh

 Quản trị doanh nghiệp

- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

 Quản trị kinh doanh
tổng hợp.

- Toán, Địa lí, tiếng Anh

 Quản trị dịch vụ du
lịch và lữ hành.
 Marketing.
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Hệ thống thông tin quản
lý

C340405

A, A1, D1

- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh
- Toán, Vật lý, Ngữ văn
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Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

- Toán, Vật lý, Hóa học
- Toán, Vật lý, tiếng Anh
- Toán, Ngữ văn, tiếng Anh
- Toán, Hóa học, tiếng Anh

Đối với loại hình Cao đẳng liên thông: Trường đăng ký thi tuyển, xét
tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức sẽ được điều chỉnh hằng năm cho phù
hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình tuyển sinh thực tế.
Nội dung chi tiết các phương thức trình được trình bày sau đây.
1.1. Phương thức tuyển sinh theo kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia
do Bộ GD&ĐT tổ chức.
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- Năm 2015 trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Vĩnh Long tổ chức xét
tuyển hệ Cao đẳng dựa theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và
Đào tạo tổ chức đối với tất cả các ngành đào tạo của trường.
- Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
- Đối tượng: Học sinh dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại các
cụm thi do các trường Đại học chủ trì.
- Tiêu chí: Thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học,
cao đẳng hệ chính quy năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian và quy trình đăng ký xét tuyển
thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
1.2. Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT
- Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
- Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:
 Tốt nghiệp THPT.
 Hạnh kiểm được xếp từ loại Trung bình trở lên.
 Điểm xét tuyển: là điểm trung bình môn của 3 môn theo tổ hợp môn
xét tuyển của năm học lớp 12 + Điểm ưu tiên/3 (nếu có). Điểm xét
tuyển >= 5.5.
* Điểm trung bình môn = Tổng điểm 3 môn học lớp 12/3
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian và quy trình đăng ký xét tuyển
thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
1.3. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ.
- Hình thức:
+ Nộp trực tiếp tại phòng Quản lý Đào tạo (Bộ phận Tuyển sinh và truyền
thông) Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long.
+ Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
+ Có thể đăng ký trước, trực tuyến trên website của trường
http://tructuyen.vcef.edu.vn.
- Địa điểm nộp hồ sơ:
Phòng Quản lý Đào tạo (Bộ phận Tuyển sinh và truyền thông) Trường
Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long, số 01B đường Nguyễn Trung Trực,
Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại: 0703 823443, 0703
877574; Email: ntbinh82@gmail.com, tuyensinh@vcef.edu.vn,
1.4. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả.
5

- Nhận hồ sơ từ 15 tháng 7 năm 2015 đến 30 tháng 10 năm 2015.
- Xét tuyển 4 đợt cho đến đủ chỉ tiêu được tuyển.
2. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:
Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng được
quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành.
3. Lệ phí tuyển sinh:
Trường thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
4. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh:
4.1. Ưu điểm:
- Năm 2015, Trường Cao đẳng Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long có 11
ngành và chuyên ngành đào tạo thuộc khối ngành Kế toán – Tài chính ngân
hàng – Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin. Trong tất cả các chương
trình đào tạo của Trường, môn Toán là môn học cơ sở của ngành và khối ngành.
Xuất phát từ lý do đó, trong các tổ hợp môn xét tuyển đều có môn Toán.
- Có các tổ hợp môn xét tuyển truyền thống và các tổ hợp môn xét tuyển
mới, các môn thuộc các tổ hợp môn xét tuyển đều nằm trong các môn thi tốt
nghiệp THPT, nên thí sinh có nhiều cơ hội chọn lựa.
- Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT và tương
đương.
4.2. Nhược điểm:
Thí sinh được phép có nhiều nguyện vọng nên có thể có nhiều hồ sơ ảo khi
xét tuyển, làm cho công tác dự báo xét tuyển phức tạp.
5. Các yếu tố đảm bảo chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển
sinh riêng.
5.1. Cơ sở vật chất và các phương tiện kỹ thuật phục vụ tuyển sinh.
Nhà trường đủ năng lực trong việc tổ chức xét tuyển đảm bảo đúng theo
Quy chế quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc công bố công khai điểm xét tuyển cùng toàn bộ quá trình xét tuyển và
kết quả xét tuyển, nguyên tắc xác định kết quả trúng tuyển sẽ bảo đảm sự công
bằng trong kết quả xét tuyển. Cụ thể, tất cả các thông tin như: thời gian xét
tuyển, thời gian đăng ký, thời gian nhận hồ sơ của mỗi thí sinh... được công bố
trên website của Trường để học sinh và phụ huynh theo dõi và giám sát quá trình
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tuyển sinh của Trường. Điều đó, sẽ bảo đảm việc tuyển sinh được công bằng,
khách quan và minh bạch của phương án tuyển sinh của Trường.
5.2. Chất lượng nguồn tuyển sinh:
Năm 2015, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, phần lớn sẽ do các trường Đại
học chủ trì nên có thể đảm bảo chất lượng của kỳ thi, đây là căn cứ tin cậy để
các trường Đại học, Cao đẳng xét tuyển.
5.3. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển
khai phương án tuyển sinh riêng:
a. Thuận lợi:
Đối với thí sinh: không phải tham dự bất kỳ một kỳ thi tuyển sinh nào vào
Trường; có thể đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều hình thức như: đăng
ký trực tiếp, đăng ký trực tuyến, gửi phiếu đăng ký qua đường bưu điện. Thí
sinh có nhiều cơ hội hơn trong việc chọn ngành, nghề phù hợp với thí sinh.
Đối với Nhà trường: không phải tổ chức kỳ thi tuyển sinh nên có thể giảm
được chi phí, giảm áp lực trong thi cử đối với nhà trường và thí sinh.
b. Khó khăn:
Do thay đổi phương thức tuyển sinh, nên phải tăng cường công tác truyền
thông, nên trường phải đầu tư một nguồn lực lớn về con người và kinh phí phục
vụ cho công tác tư vấn và tổ chức xét tuyển.
5.4. Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án
tuyển sinh và các giải pháp chống tiêu cực.
Nhà trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh của trường cùng phối hợp
với Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các đợt xét tuyển giúp giám sát và
tham mưu kịp thời đảm bảo tốt việc phòng chống tiêu cực trong tuyển sinh của
trường.
Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy chế tuyển sinh của
trường và khen thưởng xứng đáng đối với những trường hợp thực hiện tốt công
tác tuyển sinh.
6. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh.
6.1. Điều kiện về con người:
Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 30/12/2014
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Học hàm, Tổng số Giáo sư
Phó
học vị
Giáo sư
Số lượng

114

01

Tiến
sĩ

Thạc
sĩ

Cử
nhân

Khác

04

29

64

16

Giảng viên đều có kinh nghiệm giảng dạy, trình độ chuyên môn cao, phẩm
chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao trong công việc.
Đối với những giảng viên, viên chức tham gia công tác tuyển sinh đều là
những người có thâm niên trong lĩnh vực tuyển sinh.
6.2. Cơ sở vật chất:
Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo cho công tác xét tuyển theo quy chế
quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Cụ thể:
- Website: http://vcef.edu.vn.
- Có địa chỉ email riêng theo tên miền vcef.edu.vn
- Các thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính nối mạng Internet.
- Phòng làm việc, phòng học phòng thực hành được đảm bảo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nội dung công việc cần thực hiện trong quy trình tổ chức tuyển sinh.
- Lập kế hoạch tuyển sinh gồm chi tiết thứ tự các công việc thực hiện, thời
gian bắt đầu và kết thúc mỗi một công việc, ghi rõ đơn vị và cá nhân phụ
trách, phối hợp công tác cho mỗi đầu công việc.
- Lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc.
- Thông báo công khai phương án tuyển sinh của trường trên website và các
phương tiện thông tin đại chúng.
- Ban hành các biểu mẫu phục vụ cho xét tuyển.
- Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm cho
công tác tuyển sinh.
- Quan hệ và phối hợp công tác tuyển sinh với các đơn vị, ban ngành liên
quan của địa phương.
- Công tác thanh tra, hậu kiểm tuyển sinh theo quy định.
- Kinh phí cho tuyển sinh.
2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác tuyển sinh của Trường theo
quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
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3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc
tuyển sinh theo quy định
Trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh, Trường sẽ nộp báo cáo tuyển
sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan.
4. Sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành địa phương trong các khâu
của công tác tuyển sinh:
Trường sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tuyển sinh
để bảo đảm công tác tuyển sinh được minh bạch, công khai.
IV. LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG

1. Lộ trình:
- Năm 2015: Nếu Đề án Tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kinh Tế - Tài
Chính Vĩnh Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý, Trường sẽ triển khai
thực hiện tuyển sinh theo Đề án.
- Năm 2016, 2017: Tổ chức rút kinh nghiệm, nghiên cứu tiếp tục bổ sung,
sửa đổi để hoàn thiện phương thức tuyển sinh của Trường.
2. Cam kết:
- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo,
hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của
công tác tuyển sinh.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển,
đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.
- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về công tác tuyển sinh của
Nhà Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát nhằm bảo đảm
cho việc tuyển sinh được công bằng, khách quan và minh bạch.
- Xử lý nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực,
hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh
năm 2015, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm nhằm hoàn
thiện đề án tuyển sinh của Trường cho những năm tiếp theo.
V. PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN
1. Kết quả tuyển sinh của Trường 5 năm qua
2. Các ngành, chuyên ngành đào tạo và trình độ đào tạo của Trường
3. Danh mục các nguồn lực để thực hiện đề án (cơ sở vật chất và đội ngũ)
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4. Quy chế tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
TS.Nguyễn Thị Giang
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (Cục KT&KĐCLGD);
+ Ô. Mai Văn Trinh, Cục trưởng,
+ Ô. Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng,
+ Hộp thư điện tử: thi-ts@moet.edu.vn (dữ liệu mềm)
- Lưu
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