VIHN KS ND TOI CAO
VIEN KIÉM SÂT NHÂN DÀN

GONG HOA XÂ HÔI CHIJ N G II ï A VI I I NAM
Dôc l â p - T y d o - Han h pluie

TIN H DONC THÂP
Sô:

4 i> /KH-VKS

Dông Thâp, ngày 16 thâng 4 nâm 2021

KÊ HOACH
Tô dure so’ tuyên vào tru’ô'ng Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi nam 2021
Cân cü Luât Tô chü'c Viên kiêm sât nhân dân nam 2014;
Thu'c hiên công vàn sô 1432/VKSTC-V15 ngày 14/4/2021 cua Viên kiêm
sât nhân dân (VKSND) tôi cao vê viêc huông dân công tâc sa tuyên vào Tru’ông
Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi nam 2021.
Viên kiêm sât nhân dân tînh Dông Thâp xây dung Kê hoach tô chü'c so' vào
Tru'ông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi nâm 2021, eu thê nhu sau:
I. MUC DICH, YÊU CÀU
- Tuyên chon nhüng thi sinh dû diêu kiên du thi vào Tru'ông Dai hoc Kiêm
sât Hà Nôi nam 2021.
- Công tâc so' tuyên vào Tru'ông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi phâi thirc hiên
düng câc quy dinh cûa Nhà nuôc, VKSND tôi cao, Tru'ông Dai hoc Kiêm sât Hà
Npi; bâo dam khâch quan, dân chû, công bàng, công khai và düng dôi tuong.
II. NÔI DUNG
1. Dôi tuong du’ so' tuyên
,
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Thuc hiên viêc so' tuyên dôi voi nhüng thi sinh dâ nôp düng và dây dü hô
sa dâng kÿ du sa tuyên do VKSND câp huyên chuyên lên VKSND tînh Dông
Thâp.
2. Dieu kiên, tiêu chuân
- Là công dân Viêt Nam, cô lich su chmh tri rô ràng, nghiêm chïnh châp
hành duông loi, chmh sâch cüa Dâng, phâp luât cûa Nhà nuôc; cô cha, me, anh,
chi, em ruôt hoac vo'/chông chua tùng vi pham phâp luât hinh su dên mûc bi kêt
ân (trù câc vi pham phâp luât hinh su vê giao thông); không
1
quâ 25 tuôi, tînh dên
nâm du thi.
- Dà tôt nghiêp THPT; kêt quâ hoc tâp lôp 10, . 1 dat tù loai trung binh trô
lên, lôp 12 dat hoc lue tù loai khâ trô lên; hanh kiêm dupe xêp loai khâ hoâc tôt
trong câc nâm hoc THPT. Dôi voi thi sinh là hoc sinh lôp 12 nâm hoc 2020
2021 thi lây kêt quâ câc nâm hoc lôp 10, 11 và hoc kÿ I cüa lôp 12.

- Phai cô du sue khôe dê hoc tâp, công tâc và pliai dâp ùng câc tiêu chï sau:
+ Nam giôi cô chiêu cao tù' 1,60 m trô lên, cân nâng 50 kg trô lên; nù giôi cô
chiêu cao tir 1,55 m tro lên, cân nâng tù 45 kg trô' lên.
f Không bi di hinh, di dang, khuyêt tât, không nôi ngong, nôi lâp, không
mâc bênh kinh niên, màn tïnh.
Luu y: Nêu cô truàng hop thi sinh thiêu duôi 05 cm vê chiêu cao hoâc thiêu
duâi 05 kg vê cân nâng theo quy âinh trên nhung âoçit giài nhât, nhi trong câc
ky thi hoc sinh giôi quôc gia; giài nhât, nhl trong cuôc thi Khoa hoc ky thuât câp
quôc gia, quôc tê vê linh vuv Khoa hoc xâ hôi và hành vi thi Viên truàng
VKSND tinh Dông Thâp cô van bàn bâo câo lânh âqo VKSND tôi cao dê xem
xét, quyêt âinh.
3. Chï tiêu tuyên sinh
Nam 2021, Truông Bai hoc Kiêm sât Hà Nôi së tuyên sinh 300 chi tiêu Bai
hoc hê chïnh quy ngành Luât, chuyên ngành Kiêm sât; viêc phân bô chï tiêu tuyên
sinh du kiên nhu sau:
- Chï tiêu xét tuyên thâng là 04 chï tiêu; chï tiêu un tiên xét tuyên không quâ
20 chï tiêu.
- Khu vue câc tïnh phia Nam tù Quâng Tri trô vào duqc 50% chï tiêu (trong
dô câc tïnh miên Tây Nam bô là 15% chï tiêu).
- Chï tiêu tuyên sinh dôi vôi nù: không quâ 120 chï tiêu. Không han chê tÿ
le nù sa tuyên và dàng kÿ du tuyên vào Truông Bai hoc Kiêm sât Hà Nôi.
- Chï tiêu theo tô hop mon và phân mon xét tuyên: Tô hop 1 là 25% chï
tiêu; Tô hop 2 là 25% chï tiêu; Tô hop 3 là 25% chï tiêu; Tô hop 4 là 25% chï tiêu.
Chï tiêu này dupe phân bô cho tùng khu vue (phia Nam, phïa Bac), nam, nù.
4. Câc tô hop xét tuyên
- Tô hop 1 (A00): Toân, Vât lÿ, Hôa hoc.
- Tô hop 2 (A01): Toân, Tiêng Anh, Vât lÿ.
- Tô hop 3 (C00): Ngù vàn, Lich sù, Bia lÿ.
- Tô hop 4 (B01): Ngù vàn, Tiêng Anh, Toân.
5. Hô so' dàng kÿ du’ so’ tuyên
- Bon xin du tuyên hoàc xét tuyên (theo mâu).
- Lÿ lich tir khai (theo mâu) cô xâc nhân cùa UBNB phuông, xâ, thi trân
no'i dàng kÿ hô khâu thuông trù (dupe khai trong nàm 2021); dông dâu giâp lai
ành và giùa câc trang lÿ lich.

- Ban sao (cô chüng thirc) Chüng minh nhân dan hoâc Cân cuôc công dân
và ban sao (cô chüng thirc) Sô hô khâu.
- Bàn trich sao kêt quà hoc tâp (theo mâu) dôi vôi thi sinh dang hoc lôp 12
THPT hoâc THBT. Nêu thi sinh dâ tôt nghiêp THPT tù' nam 2020 trô vê tru'ôc
thi phài nôp ban sao hoc ba và bàng tôt nghiêp THPT hoâc giây chüng nhân tôt
nghiêp tam thôi.
- Giây khâm süc khôe do Co- quan y tê tü câp luyên Ira lên câp trong thôi
han 06 thâng tinh dên thôi diêm nôp hô sa du sa tuyê|n.
- 04 ânh chân dung cô 4x6 cm.
- Phong bi cô dân tem và ghi rô ho, tên, dia chi và sô diên thoai cûa nguùi nhân
thu dê VKSND tinh Dông Thâp güi kêt quà sa tuyên.
Luu y: Thông bâo sa tuyên và Mâu hô sa d u sa tuyên duac ââng tâi trên
trang thông tin diên tü cûa Truàng Dai hoc kiêm sût Ha Nôi, dia. chi:
*

http://tks. edu. vn
6.

Thôi gian, dia diêm tiêp nhân hô so' dâng kÿ du- so’ tuyên và tô chuc

so’ tuyên
6.1. Tiêp nhân hô so’dâng ky du' sa tuyên
- Thi sinh nôp hô sa dâng kÿ dir sa tuyên tai tru sô’ VKSND câp huyên nai
thi sinh cô hô khâu thuông trü.
- Thôi gian tiêp nhân hô sa tü ngày 19/4/2021 dên hêt ngày 14/5/2021.
- Lê phi sa tuyên: 50.000 dông/thi sinh.
6.2. Tô chuc so' tuyên
- Thôi gian: bât dâu vào lüc 8 giô ngày 26/5/2021.
- Dia diêm: tai tru sa VKSND tinh Dông Thâp, sô 03 duông Lê Qui Dôn,
phuong 1, TP. Cao Lânh, tinh Dông Thâp.
- Sô diên thoai liên hê: 02773.857421
III. TÔ CHtTC I II I C I4IÊN
1. VKSND câc huyên, thành phô
- Chuyên Thông bâo sa tuyên cüa Truàng Dai h(oc Kiêm sât Hà Nôi dên câc
co- sa giâo duc bâc THPT trên dia bàn và dê nghi câc don vi này niêm yêt Thông
bâo sa tuyên tai bàng tin cûa nhà truàng.
- Tiêp nhân hô sa dâng kÿ du sa tuyên cüa thi sinh cô hô khâu thuông trü
trên dia bàn tù ngày 19/4/2021 dên hêt ngày 14/5/2021; dia diêm tiêp nhân hô sa
tai tru sô' ca quan.

J

- Kiêm ira, huông dân thi sinh nôp düng, dû câc tài lieu cô trong hô so' theo
quy dinh; thâm tra so bô lÿ lich cua thi sinh.
- Thu le phi sa tuyên SO.OOOd/ thi sinh và câp giây biên nhân nôp le phi so'
tuyên cho nguôi dàng kÿ du so1tuyên và trich le phi thu dupe nôp vê VKSND câp
tïnh 30.000 dông/hô sa theo quy dinh.
- Chuyên danh sâch và hô sa dàng kÿ du' so' tuyên vê Phông Tô chûc cân bô
ngay sau khi hêt han nôp hô so' dàng kÿ du sa tuyên dê VKSND tinh Dông Thâp
tô chûc sa tuyên;
- Thông bâo thài gian, dia diêm tô chûc sa tuyên và luu ÿ vê viêc mang
theo Chûng minh thu nhân dân, Cân cuac công dân hoàc sô hô khâu khi di sa
tuyên dê câc thi sinh biêt, thuc hiên.
*>
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2. Phông Tô chûc cân bô
- Phôi hop vai VKSND câp huyên, thành phô trong công tâc so- tuyên.
- Tô chûc sa tuyên dôi vôi nhtrng thi sinh dà dû hô sa dàng kÿ dtr sa tuyên và
câp Phiêu sa tuyên cho tât câ câc thi sinh dâ tham gia sa tuyên.
- Gûi danh sâch thi sinh dà dupe sa tuyên và thi sinh dat yêu câu vê VKSND
Toi cao và Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi theo quy dinh.
Trên dây là Kê hoach tô chûc sa tuyên vào Truàng Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi
nàm 2021 cüa VKSND tïnh Dông Thâp. Dê nghj lânh dao câc dan vi cô liên quan
chi dao thuc hiên nghiêm tüc, dàm bâo thô'i gian, chât lupng và hiêu quâ công tâc
sa tuyên. Trong quâ trinh thuc hiên, nêu cô vuông màc, dê nghi câc dan vi liên hê
vài Phông Tô chûc cân bô dê trao dôi thêm./.

No'i nhân:
-V u 15 (bc);
- Lânh dao Viên;
- Câc don vj tru'c thuôc;
- Luu VT, P15!
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VIÊN KIÊM SÂT NHÂN DÂN TOI CAO
CÔNG HOÀ XÂ HÔI CHÛ NGHÏA VIÈT NAM
TRl/CXNG DAI HQC KIÉM SÂT HÀ NQI
Doc lâp - Tu- do - Hanh phuc
Hà Nôi, ngày 12 thâng 4 nâm 2021

Sô: ÿ f /TB-T2-DT
V'ËN KSND TINH DONC THAP
A/

SÔ:................

THÔNG BAO SO TUYÊN

BÈN

1. Doi tuong dâng kÿ so’ tuyên
Thi sinh dâp üng câc dieu kiên chung theo quy dinh chung theo quy dinh
\

>
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cüa B q Giâo duc và Bào tao vê diêu kiên tham gia tuyên sinh dai hçc quy dinh
t$i Biêu 6 Van bân hop nhât sô 04/VBHN-BGBBT ngày 07/5/2019 Thông tu
cüa Bô Giâo duc và Bào tao ban hành Quy chê tuyên sinh dai hoc hê chmh quy;
tuyên sinh cao dâng nhôm ngành dào tao giâo viên hê chmh quy.
2.

Diêu kiên duoc dâng kÿ xét tuyên trinh dô dai hoc ngành Luât,

chuyên ngành Kiêm sât
Thi sinh dâng kÿ xét tuyên trinh dô dai hoc ngành Luât, chuyên ngành
9
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Kiêm sât cüa Truông Bai hoc Kiêm sât Hà Nôi phâi dâp üng câc diêu kiên
\

\

chung theo quy dinh cüa Bô Giâo duc và Bào tao và câc diêu kiên dâc thù vê
suc khôe, hanh kiêm, hoc lire, lÿ lich theo nhüng tiêu chi eu thê nhu sau:
- Là công dân Viêt Nam, cô lich sü chinh tri rô ràng, nghiêm chinh châp
hành duông loi, chinh sâch cûa Bàng, phâp luât cûa Nhà nuôc; cô cha, me, anh,
chi, em ruôt hoâc vo/chông chira tùng vi pham phâp luât hinh su dên mue bj kêt
\
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an (üù câc vi pham phâp luât hinh sir vê giao thông); không quâ 25 tuôi, tinh
dên nâm du thi.
- Bâ tôt nghiêp THPT; lcét quâ hoc tâp lôp 10, 11 dat hçc lue tù loai trung
binh trô lên, lôp 12 dat hçc lue tù loai khâ trô lên; hanh kiêm duoc xép loai khâ
hoâc tôt trong câc nâm hoc THPT. Bôi vôi thi sinh là hçc sinh lôp 12 nâm hoc
2020-2021 thi lay két quâ hoc tâp câc nâm hçc lôp 10, 11 và hoc kÿ I cüa lôp
12.
- Phâi cô dû sue lchôe dé hoc tâp, công tâc và phài dâp üng câc tiêu chi sau:
+ Nam giôi cô chièu cao 1,60m trô lên, cân nâng 50 kg trô lên; nu giôi cô
chièu cao tù 1,55m trô lên, cân nâng tù 45 kg trô lên.
+ Không bi di hinh, di dang, khuyét tât, không nôi ngong, nôi lâp, không
mâc bênh lcinh niên, mân tinh.
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Luu y: Nêu cô truàng hop thi sinh thiêu duôi 05 cm vê chiêu cao hoâc thiêu
y
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duâi 05 kg vê cân nâng theo quy âinh trên nhung doat giài nhât, nhi trong cac
ky thi hoc sinh giôi quôc gia; giài nhât, nhi trong cuôc thi Khoa hoc ky thuât câp
quôc gia, quoc té vê lïnh vue Khoa hçc xâ hôi và hành vi thi Viên truàng
VKSND câp tinh cô van bàn bâo cào lânh dao VKSND toi cao (qua Vu Tô chüc
9
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cân bô) dê xem xét, quyêt dinh.
3. Ho so’ du’ so’ tuyên và so1tuyên
3.1. Hô so’dut so’tuyên bao gôm
7
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- Dan xin du tuyên hoâc xét tuyên (theo mâu).
(V .
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- Lÿ lich tu- lchai (theo mâu) cô xâc nhân cüa UBND phuông, xâ, thi trân
no’i dâng kÿ hô khâu thuông trü (duac ldiai trong nam 2021); dông dâu giâp lai
ânh và giüa câc trang lÿ lich.
- Bàn sao (cô chüng thirc) Chüng minh nhân dân hoâc Cân cuôc công dân
7

7

và bân sao (cô chüng thirc) Sô hô khâu.
<v
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- Bân trich sao kêt quà hoc tâp (theo mâu) dôi vôi thi sinh dang hoc lôp 12
THPT hoâc THBT. Néu thi sinh dâ tôt nghiêp THPT tù nâm 2020 trô vê truôc
\

f
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thi phâi nôp bân sao hoc ba và bâng tôt nghiêp THPT hoâc giây chüng nhân tôt
nghiêp tam thô’i.
- Giây khâm süc khôe do ca quan y té tü câp huyên trô lên câp, trong thôi
han 06 thâng tinh dên thôi diêm nôp hô sa du sa tuyên.
- 04 ânh chân dung cô’ 4x6 cm.
- Phong bi cô dân tem và ghi rô ho, tên, dja chi, sô diên thoai cûa nguùi
9
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nhân thu (dê VKSND câp tinh gùi thông bâo thài gian, dia diêm so tuyên).
Ghi chü: Mâu hô so du so tuyên duoc dâng tài trên trang thông tin diên tü
cüa Truàng Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi, dia chi: http://tks.edu.vn
•9
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3.2. Thô’i gian, dia diêm nôp hô so’ du’ so* tuyên
- Thô’i gian nôp hô so’ d u so tuyên: Thôi gian nôp hô sa sa tuyên du kiên
tù ngày 19/4/2021 dên hêt ngày 14/5/2021.
?
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- Dia diêm nôp hô so' d u so tuyên: Tai tru sô Viên kiêm sât nhân dân
huyên, quân, thi xâ, thành phô truc thuôc tinh nai thi sinh cô hô khâu thuông
trü.
3.3. Thô’i gian, dia diêm so’ tuyên và lê phi so”tuyên

I

- Thô'i gian so- tuyên: tù ngày 15/5/2021 dên hét ngày 06/6/2021 (chi tiêt
Theo Thông bâo cûa Viên kiêm sât nhân dân tinh gùi cho thi sinh).
- B ia diém sa tuyên: Theo Thông bâo cùa Viên kiêm sât nhân dân tinh gùi
cho thi sinh.
- Le phi so tuyên là 50.000 d (nam m uai ngàn dông)/thi sinh.
Luu y:
- Mâu hô sa du sa tuyên dugc dâng tâi trên trang thông tin diên tù cûa
Truô'ng Bai hoc Kiêm sât Hà Nçi, dia chi: http://tks.edu.vn
?

- Thi sinh cô nguyên vong dâng kÿ xét tuyên vào ngành Luât (chuyên ngành
Kiêm sât) cùa Truông Bai hoc Kiêm sât Hà Nôi dugc thuc hiên viêc dâng ky nguyên
vong xét tuyên ngành Luât vào Truông Bai hgc Kiêm sât Hà Nôi theo quy dinh chung
r

?
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cùa B q Giâo duc và Bào tao truuc khi cô kêt quâ sa tuyên. Thi sinh sa tuyên không dat
7

7

thi cô thê thuc hiên viêc thay dôi nguyên vong theo quy dinh cùa Bô Giâo duc và Bào
tao.
- Thi sinh dà nôp hô sa xét tuyên tai truông THPT nhung chua dâng kÿ
nguyên vong xét tuyên vào Truàng Bai hoc Kiêm sât Hà Nçi, cô nguyên vong
xét tuyên vào Truàng Bai hoc Kiêm sât Hà Nçi thi dâng kÿ sa tuyên theo huông
dân cûa Nhà truông. Nêu dat sa tuyên thi dugc dâng kÿ xét tuyên vào Truông
Bai hoc Kiêm sât Hà Nôi tai thô'i diém thi sinh dugc thay dôi nguyên vong theo
quy dinh cûa Bô Giâo duc và Bào tao.
7

r

\

7

- Thi sinh tim hiêu chi tiêt vê thông tin tuyên sinh dai hgc nâm 2021 trong
Bè ân tuyên sinh trinh dô dai hoc nâm 2021 cûa Nhà truông dugc dâng tâi trên
Website cûa Truông Bai hoc Kiêm sât Hà Nôi, dia chi: http://tks.edu.vn.
Moi thac mac xin liên hê Phàng Dào tao và Quân lÿ sinh viên- Truàng
Dai hoc Kièm sât Hà Nôi. Dia chi: Phuàng Duong Nôi, Hà Dông, Hà Nôi, diên
thoai: 024.33581280, 024.33878340; 0917971880 hoac gùi thu diên tù vê dia
chi: phongdaotao.dhkshn@ gm ail.com ^h/^,
Nai nhân:
- D/c Nguyên Huy Tiên,
Phô Viên truàng TT VKSNDTC (dê b/c);
- Bq GDDT (dé b/c);
- Vy TCCB (dê b/c);
- BGH;
- Truàng câc dan vi;
- Luu: TCHC.

Viêt Quang

VIÊN KIEM SAT NHAN DAN

CÔNG HÔA XÂ HÔI CHÜ NGHÎA VIÊT NAM

TOI CAO

Bôc lâp - Tu- do - Hanh phüc

Sô: 'B32VVKSTC-V15
V/v Huông dân công tâc sa tuyên vào
Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi nâm 2021

Ha Noi, ngay/fy thang 4 nam 2021

l ÿ ^ ^ N BT)üXTrrFTÂP
,

Mu....J M .
JC C

Kj.inh gui: - Hiêu truông Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi;
Viên truông VKSND tînh, thành phô truc thuôc Trung uong.

Thirc hiên Kê hoach sô 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 cüa Viên truông
VKSND tôi cao vê dào tao, bôi duông công chüc, viên chüc ngành Kiêm sât nhân
dân nam 2021 ; dê công tâc tuyên sinh dai hoc hê chinh quy ngành Luât nâm 2021
bào dâm chât lugng, hiêu quà, VKSND tôi cao huông dân công tâc sa tuyên vào
Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi nâm 2021 nhu sau:
1. Thông bâo viêc so*
12tuyên
- Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi cô trâch nhiêm dâng Thông bâo sa tuyên
trên trang thông tin diên tü cüa Nhà truông và güi Thông bâo sa tuyên dên câc Sô
Giâo duc và Dào tao, VKSND câp tînh dê thông tin viêc sa tuyên. Thông bâo sa
tuyên phâi nêu rô dôi tuong, tiêu chuân, diêu kiên sa tuyên, pham vi tuyên sinh, chî
tiêu tuyên sinh, chî dân dia chî lây câc mâu giây tô phuc vu công tâc tuyên sinh.
- VKSND câp tînh sao güi Huông dân này và Thông bâo sa tuyên cüa Truông
Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi cho VKSND câp huyên, chî dao VKSND câp huyên
chuyên Thông bâo sa tuyên dên câc ca sa giâo duc bâc THPT trên dia bàn và dê
nghi câc don vi này niêm yêt Thông bâo sa tuyên tai bâng tin cüa Nhà truông.
Thành lâp Ban sa tuyên do dai diên lânh dao VKSND câp tînh làm Truông Ban,
dai diên lânh dao Phông Tô chüc cân bô VKSND câp tînh làm Phô Truông ban.
9
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2. Hô sa dâng kÿ du- sa tuyên
- Dan xin du tuyên hoâc xét tuyên (theo mâu).
- Lÿ lich tu khai (theo mâu) cô xâc nhân cüa UBND phuông, xâ, thi trân nai
dâng kÿ hô khâu thuông trü (duoc khai trong nâm 2021); dông dâu giâp lai ânh và
gitra câc trang lÿ lich.
- Bàn sao (cô chung thirc) Chung minh nhân dân hoâc Cân cuôc công dân và
bàn sao (cô chung thirc) Sô hô khâu.
9

9

r

rv

r

- Bàn trich sao kêt quâ hoc tâp (theo mâu) dôi voi thi sinh dang hoc lôp 12
THPT hoâc THBT. Nêu thi sinh dâ tôt nghiêp THPT tù nâm 2020 trô vê truôc thi
phâi nôp bàn sao hoc ba và bâng tôt nghiêp THPT hoâc giây chüng nhân tôt nghiêp
tam thôi.
y
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- Giây khâm suc khôe do ca quan y tê tù câp huyên trô lên câp, trong thôi han
06 thâng tinh dên thôi diêm nôp hô sa du sa tuyên.
- 04 ânh chân dung cô 4x6 cm.

2
r

- Phong bi cô dân tem và ghi rô ho, tên, dia chi, sô diên thoai cûa nguôi nhân
thu' (dê VKSND câp tinh gui thông bâo thài gian, dia diêm so tuyên).
r>s
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Ghi chu: Mâu hô so du so tuyên duoc dâng tâi trên trang thông tin diên tü
cûa Trucmg Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi, dia chi: http://tks. edu. vn
3. Tiep nhân hô so1dâng kÿ dir sa tuyên và tô chirc so1tuyên
3.1. Dôi v&i VKSND câp huyên
Viên truàng VKSND câp huyên chi dao thuc hiên:
- Tiêp nhân hô sa dâng kÿ du sa tuyên cüa thi sinh cô hô khâu thuông trü trên
dja bàn; thôi gian tiêp nhân hô sa tù ngày 19/4/2021 dên hêt ngày 14/5/2021; dia
diêm tiêp nhân hô sa tai tru sa VKSND câp huyên.
ew
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- Kiêm tra, huông dân thi sinh nôp düng, dü câc tài lieu cô trong hô sa theo
quy dinh; thâm tra sa bô lÿ lich cüa thi sinh.
- Thu lê phi sa tuyên 50.000 dông/thi sinh và câp giây biên nhân nôp lê phi sa
tuyên cho nguài dâng kÿ du sa tuyên. VKSND câp huyên trich lê phi thu duac nôp
vê VKSND câp tinh 30.000 dông/hô sa theo quy dinh.
9
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- Chuyên hô sa dâng kÿ du sa tuyên vê Phong Tô chùc cân bô VKSND câp
tinh ngay sau khi hêt han nôp hô sa dâng kÿ du sa tuyên dê VKSND câp tinh tô
chùc sa tuyên.
3.2. Dôi v&i VKSND câp tinh
Viên truàng VKSND câp tinh chi dao thirc hiên:
- Xây dirng kê hoach tô chùc sa tuyên. Trong dô, Viên truông VKSND câp
tinh ân dinh thôi gian sa tuyên (tù ngày 15/5/2021 dên hêt ngày 06/6/2021) và dia
diêm sa tuyên eu thê tùng dat tô chùc sa tuyên (cô thê tô chùc sa tuyên tai tru sô
'
'
'
VKSND câp tinh hoâc theo câc cum huyên trong tinh nhâm dâm bào thuân lai nhât
cho thi sinh tham gia sa tuyên).
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- Giao VKSND câp huyên nai cô thi sinh nôp hô sa dâng kÿ dir sa tuyên hoâc
truc tiêp thông bâo cho thi sinh vê thôi gian, dia diêm sa tuyên và câc giây tô phâi
mang theo khi di sa tuyên (nhu Chüng minh thu nhân dân hoâc Sô hô khâu) truôc
05 ngày tinh dên ngày tô chùc sa tuyên.
9
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- Tô chùc sa tuyên dôi vai nhùng thi sinh dâ dü hô sa dâng kÿ du sa tuyên,
vai câc nôi dung sau:
+ Kiêm tra hô sa dâng kÿ dir sa tuyên và con nguôi eu thê (Luu ÿ: Chiêu cao,
cân nang, hinh thê phâi bâo dâm düng quy dinh) dê dânh giâ vê nguôi dir sa tuyên
theo câc tiêu chi quy dinh tai mue 5.1 và 5.2 cüa vàn bân này và ghi vào Phiêu sa
tuyên (Mâu Phiêu so tuyên duoc dâng tâi trên trang thông tin diên tü cüa VKSND tôi
cao, dia chi: vksndtc.gov.vn và cüa Trucmg Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi, dia chi:
htip://tks. edu. vn).
r
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+ Phiêu sa tuyên duac lâp thành 03 bân, cô chù kÿ cüa Truông Ban sa tuyên
và dông dâu cüa VKSND câp tinh dâ sa tuyên; 01 bân câp cho thi sinh dê nôp cùng
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hô sa xâc nhân nhâp hoc vào Truàng Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi theo quy dinh
chung cüa Bô Giâo duc và Dào tao và thông bâo cûa Nhà truàng (nêu thi sinh
trüng tuyên vào Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi); 01 bân gui vê Truông Dai hoc
Kiêm sât Hà Nôi và 01 bân luu tai VKSND câp tinh. (Lxmÿ: VKSND câp tïnh câp
Phiêu so tuyên cho tât câ nhüng thi sinh ââ tham gia so tuyên, kê câ nhüng thi sinh
không dat yêu câu vê so tuyên).
+ Ngay sau khi kêt thuc viêc so tuyên, VKSND câp tinh gûi danh sâch nhüng
thi sinh dà dupe so tuyên và danh sâch thi sinh dat yêu câu vê so tuyên (bao gôm
câ bân mêm) vê Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi (theo dia chï: Phông Dào tao và
quân lÿ sinh viên, Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi, phuông Duong Nôi, quân Hà
Dông, Hà Nôi; email: phongdaotao.dhkshnOcùgmail.com) và VKSND tôi cao (theo
dia chi: Vu Tô chûc cân bô VKSND tôi cao, sô 9 Pham Vàn Bach, phuông Yên
Hôa, quân Câu Giây, Hà Nôi; email: phongquanlydaotaovl5@gmail.com) truoc
ngày 28/6/2021.
t
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Luu y: Do tinh hinh dich bênh diên biên phüc tap, truông hop Bô Giâo duc và
Dào tao cô nhüng diêu chinh eu thê thi VKSND tôi cao së thông bâo sau.
4. Cong tâc kiêm tra và hâu kiêm dôi vôi viêc so' tuyên
Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi cô trâch nhiêm thuc hiên công tâc hâu kiêm
dôi vôi nhüng thi sinh trüng tuyên vào Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi. Néu cô
thi sinh dat so tuyên, nhüng qua công tâc hâu kiêm phât hiên không dâm bâo câc
diêu kiên, tiêu chuân theo quy dinh tai mue 5.1 và 5.2 cüa Huông dan này thi
Truông hüy bô quyêt dinh công nhân trüng tuyên và thi sinh dô không dugc vào
hgc tai Truông Dai hgc Kiêm sât Hà Nôi. Trong truông hop này, lânh dao VKSND
câp tinh së chiu hoàn toàn trâch nhiêm vê kêt quâ so tuyên truoc dô cüa thi sinh tai
dia phuông; trù truông hgp thi sinh tu khai lÿ lich thiêu trung thuc, không chinh
xâc và dà dugc UBND xâ, phuông, thi trân noi dâng kÿ hô khâu thuông trü xâc
nhân mà quâ trinh sa tuyên, Ban so tuyên không thê phât hiên.
9
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5. Thông tin tuyên sinh
9

r

5.1. Dôi tuong tuyên sinh
Thi sinh du tuyên vào Truông Dai hgc Kiêm sât Hà Nôi là nguôi dâp üng câc
diêu kiên theo quy dinh cüa Bô Giâo duc và Dào tao, cüa Truông Dai hgc Kiêm sât
Hà Nôi (kê câ xét tuyên thâng và uu tiên xét tuyên), là Dâng viên Dâng Công sàn
Viêt Nam hoàc Doàn viên Doàn TNCS Hô Chi Minh và dâp üng yêu câu vê so
tuyên theo quy dinh cüa ngành Kiêm sât nhân dân.
>
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5.2. Diêu kiên du tuyên sinh
- Là công dân Viêt Nam, cô lich sü chinh tri rô ràng, nghiêm chinh châp hành
duông loi, chinh sâch cûa Dâng, phâp luât cûa Nhà nuôc; cô cha, me, anh, chi, em
ruôt hoàc vg/chông chua tüng vi pham phâp luât hinh su dên mue bi kêt ân (trù câc
vi pham phâp luât hinh su vê giao thông); không quâ 25 tuôi, tinh dên nâm du thi.
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- Dà tôt nghiêp THPT; kêt quâ hoc tâp lôp 10, 11 dat hoc lue tù loai trung
binh trô lên, lôp 12 dat hoc lue tù loai khâ trô lên; hanh kiêm dugc xêp loai khâ
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hoâc tôt trong câc nam hoc THPT. Dôi vai thi sinh là hoc sinh lôp 12 nâm hoc
2020-2021 thi lây kêt quà hoc tâp câc nâm hoc lôp 10, 11 và hoc kÿ I cüa lôp 12.
- Phâi cô dü suc khôe dê hoc tâp, công tâc và phâi dâp üng câc tiêu chi sau:
+ Nam giôi cô chiêu cao 1,60m trô lên, cân nàng 50 kg trô lên; nü giôi cô
chiêu cao tir 1,55m trô lên, cân nàng tir 45 kg trô lên.
+ Không bi di hinh, dj dang, khuyêt tât, không nôi ngong, nôi lâp, không mâc
bênh kinh niên, mân tinh.
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Luu y: Nêu cô trucmg hop thi sinh thiêu duôi 05 cm vê chiêu cao hoâc thiêu
duôi 05 kg vê cân nàng theo quy dinh trên nhimg doat giài nhât, nhi trong câc ky
thi hoc sinh giôi quôc gia; giài nhât, nhi trong cuôc thi Khoa hoc ky thuât câp
quôc gia, quôc tê vê lïnh vue Khoa hoc xâ hôi và hành vi thi Viên truàng VKSND
câp tinh cô van bân bâo câo lânh dao VKSND tôi cao (qua Vu Tô chûc cân bô) dê
xem xét, quyêt dinh.
'
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5.3. Chï tiêu tuyên sinh
Nâm 2021, Trirông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi së tuyên sinh 300 chi tiêu dai hoc
hê chinh quy ngành Luât, chuyên ngành Kiêm sât; viêc phân bô chi tiêu tuyên sinh
dir kiên nhu sau:
- Chi tiêu xét tuyên thàng là 04 chi tiêu; chi tiêu iru tiên xét tuyên không quâ
20 chi tiêu.
- Chi tiêu theo khu vire: Khu vire câc tinh phia Bac tù tinh Quâng Binh trô ra
50% chi tiêu; khu vire câc tinh phia Nam tù tinh Quâng Tri trô vào 50% chi tiêu
(Trong dô: Câc tinh miên Tây Nam bô là 15% chi tiêu, câc dia phirong côn lai là 35%
chi tiêu).
- Chi tiêu tuyên sinh dôi vôi nü: Không quâ 120 chï tiêu. Không han chê tÿ lê
nü sa tuyên và dâng kÿ dir tuyên vào Trirông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi.
?
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- Chi tiêu theo tô hop mon và phân mon xét tuyên (theo phuang thüc 1 và 2):
Tô hop 1 là 25% chi tiêu; Tô hop 2 là 25% chi tiêu; Tô hop 3 là 25% chi tiêu; Tô
hop 4 là 25% chi tiêu. Chi tiêu này dirge phân bô cho tirng khu vire (phia Nam,
phia Bàc), nam, nü. (Chi tiêt xem tai Dê ân tuyên sinh trinh dô dai hoc nâm 2021
duoc dâng tâi trên trang thông tin diên tü cüa Truàng Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi, dia
chi: http://tks.edu.vn).
5.4. Câc tô hop xét tuyên
- Tô hop 1 (A00): Toân, Vât lÿ, Hôa hoc.
- Tô hop 2 (A01): Toân, Tiêng Anh, Vât lÿ.
- Tô hop 3 (C00): Ngü van, Lich sü, Dia lÿ.
- Tô hop 4 (D01): Ngü van, Tiêng Anh, Toân.
Trên dây là Hirông dân công tâc sa tuyên vào Truông Dai hoc Kiêm sât Hà
Nôi nâm 2021, dê nghi Hiêu trirông Truông Dai hoc Kiêm sât Hà Nôi, Viên truông
VKSND câp tinh chï dao thirc hiên nghiêm tüc, dâm bâo thôi gian, chât lugng và

5
hiêu quâ cüa công tâc sa tuyên. Trong quâ trinh thuc hiên nêu cô vuông mâc, dè
nghi liên hê vôi Phông Dào tao và quân lÿ sinh viên Truông Dai hoc Kiêm sât Hà
Nôi (diên thoai: 024.33581.280; 024.33581.500 hoàc 024.32878.340) hoàc Vu To
chûc cân bô VKSND toi cao, diên thoai 0483.255.058 (sô mây lé 811080 hoàc
811172) dê thông nhât, giài quyêt./.
Nffinhân:
- Nhu kinh gùi (dê thuc hiên);
- Câc D/c lânh dao VKSNDTC (thay bâo câo);
- Bô GD&DT (thay bâo câo);
- Truông BTBDNVKS (dê biét);
-Luu: VT, V I5

TL. VIÊN TRUÔNG
VU TÔ CHLTC CÂN BÔ
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