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CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
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Ha Nói, ngày/1&háng 8 nàm 2021 S: 46/KH-DHSPHN2 

KE HOACH 
Tir van trirc tuyn "Tuyn sinh Di hçc chInh quy nàm 2021" 

(So thir 2) 
1. Muc dIch, yen cu 

1.1. Mic dIch 

- Giâi thiu, quãng bá rng rãi trong xà hi v hInh ãnh, thucmg hiu Tnthng DHSP 

Ha Ni 2; Giiip thI sinh và phii huynh h9c sinh có cái nhIn tng quát và dty dü nhAt v 

Tru?ng cling nhu phucmg an tuyn sinh di bce chinh quy nàm 2021 eüa Nhà tnthng; Thu 

hut dông dào thj sinh dang k xét tuyn vào Tru?ng, huâng dn vic nâng cao chit krçmg 

tuyn sinh du vào và chat lucmg dào tto du ra. 

- Tis v.n, trã Ru nhUng câu hói, giãi dáp thc mc cho phii huynh hoc sinh va hc 

sinh lien quan dn cong tác xét tuyn và diu chinh nguyen v9ng xét tuyn vào Trithng 

DHSP Ha Ni 2 nãm 2021. 

1.2. Yêu cu 

- Chucmg trInh tu vn tuyn sinh trirc tuyn duçxc tin hành mt cách dng bO vâi 

nOi dung, hInh thüc phü hqp vâi tüng di tuçung, bão dam tInh thit thirc, hiu qua. 

- Cn tp trung dy mtth cong tác tuyên tmyn, giâi thiu, quãng bá hInh ãnh cüa 

Trtxng DHSP Ha Ni 2 dn vâi xà hi. 

2. Ni dung, hInh thn'c trin khai 

2.1. Ni dung 

- Giài thiu thng quan ye Trtthng DHSP Ha NOi  2: truyM thng, vj th, vai trô, thành 

tiru, thm nhIn; phân tIch ixu th cUa phu(mg thüc dào tto theo h tMng tin chi; siT h trçv cüa 

Nha trti?ung trong cong tác dào tto, thc hin ch d chinh sách cüng nhtr d?i sang cho 

nguui hoc; v môi tnr?ung hc tip,  rèn luyn và bàn sc sinh viên Tnr?ng DHSP Ha Ni 2; 

v chuAn dAu ra, t 1 sinh viên t& nghip có vic lam,... 

- Tir vtn, giâi dáp các bàn khoän, virâng mc cüa hc sinh và ph huynh hçc sinh v 

cong táe diu chinh nguyen v9ng xét tuyn cüng thu cOng tác tuyn sinh vào truung DHSP 

Ha Ni 2 näm 2021. 

2.2. Hlnh thtrc triên khai 

Livestream trc tip và tuung tác trén fanpage: www.faeebook.com/DHSPHN2/  và 

youtube www.youtube.comlhpu2video và Cng thông tin tuyn sinh: tuyensinh.hpu2.edu.vn  
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3. Chiro'ng trInh chi tit 

- Thai gian td chic: Tr 20h00, thir Näm (26/8/202 1); 

- Dja die'm livestream: Phông 7.9 (Studio), nhà A2; 

- Chircing trinh: 

Thôi gian Ni dung Thrc hin 

19h45-20h00 
- KIch hott kênh Livestream tr?c tip trên các fanpage cUa 
Nhatr'ir?ng; 
- Phát video truyn thông. 

BTC 

20h00-20h05 
Giâi thiu ni dung chucrng trinh và các chuyên gia trong 
Tôtiivân. 

MC 

20h05-21h00 

Thông tin, tu vn các ni dung v Tru?ng DHSP Ha Ni 2 
va giãi dap các câu hói dã duçc thng hçip lit truâc: 
- Gió'i thiçu chung v Trw&ng DHSP Ha Nôi 2, thông tin ye 
chin/i sách hQc bang, hQc phi, hç thô'ng cc' s& vat  châ't tgi 
Tritô'ng DHSP Ha Ni 2; 
- Thông tin ye' cong tác tuye2n sinh dQi hQc chInh quy nám 
2021 cia Nhà trithng (cac phirctng tIuc xét tuye2n); 
- Thông tin v Nghj dfnh 116/2020/ND-CF cia ChInhphi 
quy djnh v chInh sách hô' trcl tiê'n dóng hoc p/il, 
chiphIsinh hoQt di vó'isinh viên swpham. 
- Thông tin v tlnh hlnh viec lam sau tat nghip cia sinh 
viên trong nhlmg nám gn day; 
- Phân tich p/ia diam lç)) thi tdt nghip THPT theo td hcip 
xét tuyan khô'i ngành KHTN, KHXH và khô'i ngành Ngôn 

ngTh 
- Chi tiêu cy th theo kh5'i ngành KHTN, KHXH và khi 
ngành Ngôn ngt; 
- Tu vO'n v xu hu'O'ng diam chudn khO'i ngành KLITN, 
K[-IXH và khô'i ngành Ngôn ngü. 

T tii van 

21h00-21h05 Nghi giãi lao BTC 

21h05-21h45 

Giãi dáp các câu hói thrçc tng hcip tr1rc tip trên chutng 
trInh Livestream: 
- Tu vO'n v phuv'ng thic diu chinh nguyen vQng xét 
tuyên; 
- Tu' vdn v thi tyc xác nhan nhap hQc, nhc2p hQc; 
- Tu' van ye mOi trwàng hQc tap  va sinh hogt, cc' hQl ren 
luyçn các ki' näng ngh nghiçp và các ki' náng mm cho 
sin/i viên. 
- Giái dáp các thc mc khác ti'r phy huynh hQc sinh và 
hQc sinh. 

T tu vn 

21h45 Kt thüc chixcing trinh MC 

.kJdN 
I 

NI 2 
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4. To chirc thirc hiên 

4.1. Ban Truyn thông tuyn sinh 

- Là dcm vj du mi t chirc chuang trInh và th%rc hin thanh quyt toán kinh 

phI th chirc theo quy dlnh. 

- Xây dung K hotch t chirc, kjch bàn chi tit chuing trmnh tir vn tuyn sinh 

trirc tuyn (s6 thir 2). 

- Mxi chuyên gia tu vn tham dir chung trmnh. 

- Tng hçp các câu hôi cUa phi huynh h9c sinh và h9c sinh trên các fanpage 

cüa Nba tnxng lien quan dn cong tác xét tuyn dai  h9c chInh quy nãm 2021. 

- Lien h can b phiic viii k5 thut livestream. 

4.2. PhOng Dào to 

- Cung cp các thông tin lien quan dn cOng tác tuyn sinh dti h9c chInh quy 

näm 2021 cüa Nhà trng theo d nghj cüa B an Trnyn thông tuyn sinh và T tu van. 

- Cu can hO tham gia vào T tu vn cüa chucrng trInh. 

4.3. Vin Cong ngh Thông tin 

- C can hO ki thut phi hçip th ehic chisng trInh. 

- Dam bão cht krçing duxng truyn internet. 

- Ph bin dn toàn th can bO và sinh viên tIch circ chia sé Livestream. 

4.4. Các khoa và trung tam GDQP&AN 

Trin khai nOi  dung K hoch nay t6i toàn th viên chirc và sinh viên cüa don 

vi. Khuyn khIch tirng viên chirc và sinh viên dang tãi trirc tip chucing trInh 

livestream trén trang facebook cá nhân và the fanpage khác. 

4.5. Doàn Thanh niên — HOi  Sinh viên Trirông 

- Cu 03 sinh viên tInh nguyen h trçi cOng tác th chirc chucmg trinh. 

- Tuyên truyn rOng  räi chrnmg trInh livestream tâi dong âãø sinh viên. Thirc 

hin dang tãi link chixcmg trInh trên các kênh truyn thông khác nhau. Dam bão hxçmg 

ngithi theo dOi, tuong tác tr1rc tip chuong trInh. 

Trên day là K hoach tu vtn tr?c tuyn tuyn sinh dti hçc chInh quy nãm 2021 

(s thir 2) cüa Nhà trithng, yeu cu các dcm vj lien quan nghiem tue thirc hin./. 

Noinhân: TRU1NG 
- Hiu tnr&ng (de báo cáo); o ji 'N RU'(NG  / - Các don vi (dê thirc hiën); - TI frmi \ 
- Lxu: CTCT-HSSV, TC-HC. 
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