
       UBND TỈNH LONG AN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:         /KH-SGDĐT   Long An, ngày       tháng 6 năm 2022

   KẾ HOẠCH
Triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp trực tuyến năm học 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch 789/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về việc 
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và 
chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 
năm 2030” trên địa bàn tỉnh Long An. 

Căn cứ Kế hoạch 1050/KH-SGDĐT ngày 14/4/2022 của Sở GD&ĐT về 
việc thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo Long An năm 2022. 

Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đầu cấp trực 
tuyến năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
Ứng dụng công nghệ để thúc đẩy đổi mới trong giáo dục, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền 
tảng số. Triển khai giải pháp phần mềm để người dân có thể nộp hồ sơ, đăng ký 
tuyển sinh đầu cấp trực tuyến ở các MN, TH, THCS, THPT góp phần thực hiện 
chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu:
- Đảm bảo triển khai kịp thời cho việc tuyển sinh năm học 2022 - 2023.
- Phạm vi triển khai: tất cả các trường MN, TH, THCS, THPT trong toàn 

tỉnh.
- Dịch vụ tuyển sinh trực tuyến được triển khai trên phần mềm quản lý giáo 

dục Long An (qlgd.longan.edu.vn) đối với các trường cấp THCS, THPT toàn 
tỉnh và các trường MN, TH trên địa bàn thí điểm chuyển đổi số (xã Dương Xuân 
Hội, huyện Châu Thành; thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc; Phường 4, thành 
phố Tân An).

- Đối với cấp học MN, TH: nhà trường có thể lựa chọn đối tác triển khai 
phần mềm phù hợp với phương thức quản lý của trường đang sử dụng (Do hiện 
tại Sở GD&ĐT chưa triển khai phần mềm qlgd.longan.edu.vn ở cấp MN, TH).

- Kinh phí thực hiện: do các trường cân đối trong nguồn kinh phí sự nghiệp 
giáo dục của đơn vị.

II. Nội dung kế hoạch
1. Quy trình thực hiện
a. Sở Giáo dục và Đào tạo
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- Thống nhất, chỉ đạo các Phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc triển 
khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến trên toàn tỉnh.

- Truyền thông đến phụ huynh phương thức tiếp nhận hồ sơ xét tuyển trực 
tuyến của ngành.

b. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Triển khai chủ trương của Sở GD&ĐT đến tất cả các trường trực thuộc.
- Cung cấp các tiêu chí, chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học 2022-2023.
- Quy định các biểu mẫu, hồ sơ cần nộp lên dịch vụ công trực tuyến về 

tuyển sinh để phụ huynh thực hiện đăng ký.
- Chỉ đạo các trường phối hợp với các đơn vị có thể cung cấp dịch vụ tuyển 

sinh đầu cấp trong năm học 2022 - 2023 để ký hợp đồng thuê dịch vụ bằng 
nguồn kinh phí của đơn vị.

- Khai báo các tiêu chí, chỉ tiêu xét tuyển của từng trường (trong trường 
hợp tuyển sinh trực tiếp).

c. Các đơn vị trường học
- Truyền thông đến phụ huynh phương thức tiếp nhận hồ sơ xét tuyển trực 

tuyến đồng thời khuyến khích phụ huynh thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến.
- Các trường MN, TH: trực tiếp ký hợp đồng thuê dịch vụ với đơn vị cung 

cấp mà đơn vị lựa chọn. Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn 
sử dụng cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phụ trách tuyển sinh của 
trường.

- Các trường THCS, THPT: tham gia tập huấn tuyển sinh trên phần mềm 
qlgd.longan.edu.vn do Sở tổ chức (đính kèm kế hoạch tập huấn).

- Phân công tổ công tác tuyển sinh, tiếp nhận và khai thác hệ thống tuyển 
sinh đầu cấp.

- Theo dõi và xét duyệt các hồ sơ xét tuyển nộp trực tuyến, đồng thời cập 
nhật thông tin những hồ sơ tiếp nhận trực tiếp vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp.

- Chốt danh sách học sinh trúng tuyển và phân lớp danh sách học sinh trúng 
tuyển trên phần mềm. Hệ thống tuyển sinh đầu cấp hỗ trợ xuất danh sách học 
sinh ra Excel để cập nhật/import vào các hệ thống khác khi cần thiết (nhất là có 
thể cập nhật vào hệ thống quản lý giáo dục để thực hiện thanh toán các khoản 
thu không dùng tiền mặt).

d. Đối với phụ huynh học sinh:
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh hoặc nộp trực tiếp tại trường theo thời gian quy định.
- Theo dõi kết quả xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc thông qua ứng 

dụng của dịch vụ (Application).
2. Phương án triển khai:
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- Sở Giáo dục và Đào tạo thiết lập liên kết dịch vụ tuyển sinh đầu cấp trên 
Cổng Dịch vụ công của tỉnh để người dân có thể truy cập.

- Triển khai phần mềm dịch vụ (của đơn vị do nhà trường lựa chọn) gắn với 
Cổng tuyển sinh đầu cấp cho các trường để tiếp nhận, xử lý hồ sơ của đơn vị.

- Hướng dẫn tập huấn sử dụng theo hình thức trực tuyến.
III. Thời gian thực hiện: Trong tháng 7, tháng 8 năm 2022.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ bà Châu Thị 

Kim Uyên – SĐT 0977.316.529 để được hướng dẫn.
Trên đây là kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến trong công tác 

tuyển sinh đầu cấp trên cổng dịch vụ công năm học 2022 - 2023, yêu cầu các 
đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng Sở;
- P.GD&ĐT các huyện, TX, TP;
- Trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, HCQT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phúc
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KẾ HOẠCH TẬP HUẤN
Về việc tổ chức đào tạo/tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm tuyển sinh 

và nhập học trực tuyến (xét tuyển) trên phần mềm qlgd.longan.edu.vn 
(Đính kèm Kế hoạch số        /KH-SGDĐT ngày     /6/2022)

I.  Kế hoạch triển khai thí điểm
1. Mục tiêu:
Chọn một số đơn vị thí điểm để đảm bảo các bước quy trình tuyển sinh trên hệ 

thống đáp ứng theo quy trình tuyển sinh thực tế tại các đơn vị cơ sở giáo dục, đồng 
thời đảm bảo dữ liệu đầy đủ, chính xác. 

2. Quy trình thực hiện
- 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.
- Phòng GD&ĐT: quản lý phân tuyến trường tuyển sinh cho các trường trong 

phạm vi quản lý.
- 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).
- 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.
- Phụ huynh – học sinh
+ Tra cứu thông tin tuyển sinh.
+ Nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến.
3. Kế hoạch tập huấn
- Hình thức: Tập huấn trực tuyến.
- Đơn vị tập huấn: Công ty CP Tiến bộ Sài Gòn (ASC).
- Đơn vị tham gia tập huấn: (đính kèm)
4. Nội dung đào tạo/tập huấn: giới thiệu tổng quan về phần mềm; hướng dẫn 

thực hiện các Quy trình: Quản lý đợt tuyển sinh Cấp Sở; Quản lý đợt tuyển sinh 
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trường; Quản lý tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; Quản lý danh sách hồ sơ trúng tuyển; 
hướng dẫn xếp lớp.

5. Kết quả cần đạt
Đảm bảo quy trình chính xác với quy trình tuyển sinh thực tế các đơn vị tuyển 

sinh. Dữ liệu hồ sơ tuyển sinh quản lý theo đúng quy trình tuyển sinh của các đơn vị 
cơ sở giáo dục tuyển sinh.

6. Thời gian tập huấn thí điểm: 08 giờ 00, ngày 28/06/2022 (thứ ba).
II. Kế hoạch triển khai chính thức
1. Mục tiêu
Triển khai tập huấn hệ thống tuyển sinh cho tất cả đơn vị THCS, THPT.
2. Quy trình thực hiện
- 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.
- Phòng GD&ĐT: quản lý phân tuyến trường tuyển sinh cho các trường trong 

phạm vi quản lý.
- 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).
- 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.
- Phụ huynh – học sinh
+ Tra cứu thông tin tuyển sinh.
+ Nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến.
3. Kế hoạch tập huấn đại trà 
- Thời gian: dự kiến trong tháng 07/2022.
- Hình thức: Tập huấn trực tuyến.
- Đơn vị tập huấn: Công ty CP Tiến bộ Sài Gòn (ASC).
- Đơn vị tham gia tập huấn: Các Phòng GD&ĐT, các trường THCS,THPT.
4. Nội dung đào tạo/tập huấn
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Giới thiệu tổng quan về phần mềm, hướng dẫn thực hiện: Quy trình thực hiện 
tuyển sinh đầu cấp; Quản lý đợt tuyển sinh trường; Quản lý tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh; 
Quản lý danh sách hồ sơ trúng tuyển; Xếp lớp học sinh tuyển sinh; Cổng tuyển sinh 
đầu cấp.

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THAM GIA TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM
 (Đính kèm Kế hoạch số       /KH-SGDĐT ngày     /6/2022)

Stt Đơn vị Huyện Ghi chú
1 THPT Lê Quý Đôn
2 THPT Nguyễn Thông
3 THPT Tân Trụ
4 THPT Đức Huệ
5 THCS&THPT Lương Hòa
6 THPT Cần Giuộc
7 THCS Nhựt Tảo TP Tân An
8 THCS Lý Tự Trọng TP Tân An
9 TH Lý Tự Trọng TP Tân An
10 MG Họa Mi TP Tân An
11 TH Dương Xuân Hội Châu Thành
12 MG Dương Xuân Hội Châu Thành
13 THCS Trương Văn Bang Cần Giuộc
14 THCS Nguyễn Thị Bảy Cần Giuộc
15 TH Tân Kim Cần Giuộc
16 TH Nguyễn Thái Bình Cần Giuộc
17 TH Thị trấn Cần Giuộc Cần Giuộc
18 MG Trường Bình Cần Giuộc
19 MG Tân Kim Cần Giuộc
20 MN Thị trấn Cần Giuộc Cần Giuộc
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