
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
 

Số:            /BVHTTDL-ĐT 

V/v báo cáo công tác tuyển sinh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng 6 năm 2020 
 

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ   
 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học tuyển sinh và đào tạo trong lĩnh vực văn hóa 

nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2020-2021 vào tháng 7/2020. Để 

chuẩn bị cho việc tổ chức Hội thảo đạt kết quả tốt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

yêu cầu các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ thực hiện những nội dung sau: 

1. Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 và phương hướng, nhiệm 

vụ tuyển sinh năm học 2020-2021 theo đề cương, biểu mẫu tham khảo gửi kèm.  

2. Chuẩn bị 01 tham luận liên quan đến một trong các nội dung sau: 

- Tổng quan công tác tuyển sinh và đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ 

thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2019-2020. 

- Thực trạng, thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh và đào tạo 

trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch thời gian qua (trong 

thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19). 

- Phương hướng tuyển sinh và đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, 

thể dục thể thao và du lịch năm học 2020-2021. 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh truyền thông, định hướng nghề 

nghiệp đối với công tác tuyển sinh và đào tạo trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, 

thể dục thể thao và du lịch. 

- Tăng cường liên kết, đào tạo theo đặt hàng giữa cơ sở đào tạo với cơ quan, 

doanh nghiệp sử dụng lao động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể 

thao và du lịch 

(Cơ sở đào tạo tải văn bản, biểu mẫu tại địa chỉ: daotao-vhttdl.vn). 

3. Báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo), số 51 

Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 25/6/2020, đồng thời gửi file điện tử 

tới địa chỉ locphucvdt@gmail.com. Chi tiết liên hệ đồng chí Đoàn Tiến Lộc điện 

thoại 0979730677, đồng chí Đoàn Thị Thắm điện thoại 0902266332 và đồng chí 

Phan Quốc Chiến điện thoại 0868687872./.   
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- TT Tạ Quang Đông (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐT, TL35.    

  

 

TL. BỘ TRƯỞNG  

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO  

              PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 
Lê Anh Tuấn 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
(TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO)  

   

 (Đề cương tham khảo) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…, ngày    tháng 6 năm 2020 
  

BÁO CÁO 

Công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020  

và phương hướng, nhiệm vụ tuyển sinh năm học 2020 - 2021 
 

 

Phần thứ Nhất 

CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020 

1.1. Thông tin tuyển sinh 

1.1.1. Trình độ, ngành/nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh 

1.1.2. Thời gian tuyển sinh 

1.1.3. Phương thức tuyển sinh 

1.2. Kết quả tuyển sinh  

1.2.1. Kết quả trúng tuyển/chỉ tiêu tuyển sinh/tỉ lệ % 

1.2.2. Ngành/nghề dễ tuyển sinh 

1.2.3. Ngành/nghề khó tuyển sinh 

1.3. Đánh giá chung 

1.3.1. Những thuận lợi 

1.3.2. Những khó khăn và nguyên nhân  
 

Phần thứ Hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 

2.1. Thông tin tuyển sinh 

2.2.1. Trình độ, ngành/nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh 

2.2.2. Thời gian tuyển sinh 

2.2.3. Phương thức tuyển sinh 

2.2. Nhiệm vụ triển khai  

2.3. Giải pháp thực hiện 
 

Phần thứ Ba 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

3.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 



 

 

 

3.2. Đối với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp) 

3.3. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./. 

 

Người lập biểu         Thủ trưởng đơn vị 

           (Ký tên, đóng dấu)

  
  



 

 

 

Tên cơ sở đào tạo:……………………….. 
 

Phụ lục: Tổng hợp kết quả tuyển sinh năm 2019 - 2020 

và chỉ tiêu năm 2020 - 2021 

(Kèm theo báo cáo....) 

 

TT Trình độ đào tạo 

Năm học 2019 - 2020 
Năm học 

2020 - 2021 

Ghi 

chú 

Chỉ tiêu Tuyển sinh 

thực tế 

% tuyển sinh 

thực tế/chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Chỉ tiêu   

1. Tiến sỹ      

2. Thạc sỹ      

3. Đại học      

4. Cao đẳng      

5. Trung cấp      

6. Tổng      

 

Ghi chú: Số liệu tuyển sinh thực tế là số thí sinh theo Quyết định trúng tuyển mà cơ sở 

báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định. 

 

 
 

Người lập biểu        Thủ trưởng đơn vị 

           (Ký tên, đóng dấu)
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