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ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRONG THỜI GIAN TỚI 

Nguyễn Thị Thùy An 

CĐBP Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 

 

1. Đánh giá chung về tình hình tuyển sinh năm 2021  

Năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến sự thay 

đổi to lớn trong chương trình học, kế hoạch học tập cùng với đó là những thách thức 

và khó khăn trong công tác tuyển sinh.  

Theo số liệu tổng hợp năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 1.014.972 thí 

sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, 74.76% thí sinh đăng kí 

xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, 21,91% thí sinh chỉ dự thi để xét tốt nghiệp 

trung học phổ thông. Có thể thấy rõ trong các năm trở lại đây tỉ lệ thí sinh không xét 

tuyển Đại học ngày càng có xu hướng tăng mạnh. Điều này chứng tỏ xu hướng xã hội 

hiện nay thí sinh có nguyện vọng vào Đại học ngày càng giảm, thay vào đó là các xu 

hướng du học, xuất khẩu lao động, học nghề, học cao đẳng… 

Đối với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, cùng với sự cố gắng của Ban 

Tư vấn tuyển sinh của Nhà trường, sự chung tay của Ban chủ nhiệm các Khoa, các Bộ 

môn, tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 của Nhà trường đã gặt hái được thành 

công nhất định so với các năm trước. 

Bảng 1: Tổng hợp chỉ tiêu và nhập học Đại học chính quy của Nhà trường K52-55 

Năm TS Khóa 

Bậc Đại học 

Chỉ tiêu Nhập học Tỷ lệ NH/CT  

(%) 

2018 52 2320 1155 49,8 

2019 53 2320 840 36,21 

2020 54 1595 767 48,08 

2021 55 1280 1045 81,64 
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Bảng 2: Bảng tổng hợp tuyển sinh các ngành năm 2021 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

Chỉ 

tiêu 

Số hồ sơ 

TT 

Số 

sinh 

viên 

nhập 

học 

Tỷ lệ 

nhập 

học/chỉ 

tiêu 

(%) 

7340116 Bất động sản 60 443 78 130,00 

7420203 Sinh học ứng dụng 40 09 0 0,00 

7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 40 103 41 102,50 

7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử 40 72 20 50,00 

7540101 Công nghệ thực phẩm 100 416 134 134,00 

7540104 Công nghệ sau thu hoạch 40 23 07 17,50 

7540106 
Đảm bảo chất lượng và an toàn 

thực phẩm 
40 27 06 15,00 

7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 40 14 06 15,00 

7620102 

Khuyến nông (Song ngành 

Khuyến nông và Phát triển nông 

thôn) 

40 105 11 27,50 

7620105 
Chăn nuôi (song ngành Chăn 

nuôi - Thú y) 
80 215 111 138,75 

7620109 Nông học 40 33 12 30,00 

7620110 Khoa học cây trồng 40 31 12 30,00 

7620112 Bảo vệ thực vật 40 36 15 37,50 

7620116 Phát triển nông thôn 40 91 11 27,50 

7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 40 35 13 32,50 

7620119 
Kinh doanh và khởi nghiệp 

nông thôn 
40 108 11 27,50 

7620201 Lâm học 40 03 04 10,00 
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7620211 Quản lý tài nguyên rừng 40 21 05 12,50 

7620301 Nuôi trồng thủy sản 160 413 215 134,38 

7620302 Bệnh học thủy sản 40 58 31 77,50 

7620305 Quản lý thủy sản 40 81 34 85,00 

7640101 Thú y 120 409 146 121,67 

7850103 Quản lý đất đai 80 399 122 152,50 

TỔNG CỘNG 1045 81,64 

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy rõ, số lượng thí sinh và tỉ lệ nhập học năm 2021 đã 

có cải thiện đáng kể. Mặc dù có những khó khăn, thách thức nhất định tuy nhiên nhiều 

ngành vẫn có số lượng sinh viên nhập học đông, vượt chỉ tiêu như Chăn nuôi, Thú Y, 

Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, Bất động sản, Công nghệ thực phẩm… Đặc biệt, 

ngành Công nghệ kĩ thuật cơ khí là ngành đã gặt hái được thành công khi đạt chỉ tiêu 

100% là một điều đáng ghi nhận. Nhiều ngành tuy chưa đạt tỉ lệ 100% nhưng đã có số 

lượng sinh viên nhập học cao vượt trội so với các năm trước như: Bệnh học thủy sản, 

Quản lý thủy sản. Ngoài việc thay đổi số lượng chỉ tiêu so với đề án tuyển sinh các 

năm trước, việc thay đổi tổ hợp mới, tích hợp giữa các ngành nghề trong cùng khoa, 

cùng nhóm ngành cũng đã tác động to lớn đối với kết quả tuyển sinh năm nay. 

2. Đánh giá các chương trình QBTS năm 2021 

2.1 Quảng bá tuyển sinh trực tiếp tại các trường THPT  

Theo sự phân cấp trong hoạt động tuyển sinh của Nhà trường, các Khoa, các Bộ 

môn đã chủ động liên hệ, đăng ký, phối hợp với các trường THPT trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tỉnh thành lân cận để triển khai công tác quảng bá. 

Thường trực ban TVTS cùng các Khoa, Bộ môn đã đăng kí chương trình làm việc với 

các trường THPT cụ thể, mỗi nhóm đi từ 3-5 trường THPT. Việc kết hợp với các cựu 

học sinh của các trường THPT là các cán bộ của trường và đại diện các doanh nghiệp 

cũng là một bước đi mới và góp phần nâng cao hiệu quả của công tác QBTS. 

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến các hoạt 

động QBTS trực tiếp. Tuy nhiên, Nhà trường và các đơn vị đã xây dựng được các 

chương trình tuyển sinh hiệu quả, từ đó tạo mối quan hệ tốt với các trường THPT. 

Ngoài việc gặp mặt đến các thí sinh lớp 12 thì đây cũng là cơ hội gặp mặt, giao lưu với 

các thí sinh lớp 10 và 11, tạo nguồn cho QBTS các năm sau.  

Các chương trình tuyển sinh trực tiếp đã triển khai được trong năm 2021: 
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- Tham gia các chương trình, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho các em học 

sinh phổ thông trên địa bàn. Thường trực Ban TVTS trường, Khoa, Bộ môn tổ chức 

các chương trình, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là trọng điểm, gặp mặt giao lưu hơn 20 trường trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tổ chức các chương trình hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tuyển 

sinh tại các trường THPT cho học sinh lớp 10-12 tại một số trường THPT trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Kết hợp với mạng lưới sinh viên, cựu sinh viên tại các tỉnh tham gia các chương 

trình tư vấn, phát tờ rơi giới thiệu về trường và các ngành nghề đào tạo. 

- Kết hợp với chương trình “Xe đưa sinh viên về tết” và các đầu mối sinh viên 

cốt cán tại các địa phương chuyển lịch, tài liệu quảng bá tuyển sinh đến các Trường 

THPT, các em học sinh lớp 12 và gia đình. 

- Phối hợp với ĐTN-HSV phát huy vai trò CLB Thông tin tuyên truyền, các 

LCĐ, các CLB-Đội, nhóm đẩy mạnh việc liên kết và tương tác với mạng lưới các 

trường THPT. Tăng cường chia sẻ, quảng bá thông tin tuyển sinh và các hoạt động nỗi 

bật của nhà trường. 

- Tham gia trả lời tư vấn trực tuyến trên các trang mạng xã hội chính thống của 

nhà trường, CTSV, ĐTN, HSV.  

2.2 Chương trình quảng bá tuyển sinh online  

Xác định QBTS online là trọng tâm, trong năm 2021, Ban TVTS tập trung đẩy 

mạnh các chương trình QBTS online thông qua nhiều hình thức. Cụ thể như:  

- Website: Xây dựng website tuyển sinh mới với hình thức và nội dung phù hợp, 

đẹp mắt hơn. Cập nhật thông tin tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký xét tuyển và viết các 

bài quảng bá cho các ngành; Cập nhật hàng tuần danh sách đăng ký xét tuyển học bạ. 

Phối hợp với các Khoa mỗi tuần đều có các bài viết trọng tâm, chất lượng quảng bá về 

các ngành nghề của các Khoa.  

- Facebook; Tư vấn tuyển sinh qua Fanpage và điện thoại: Triển khai chạy 

quảng cáo trên Facebook cho 20 bản tin các bài viết liên quan tuyển sinh, việc làm, cơ 

hội học tập. Đã tư vấn cho trên 1000 lượt thí sinh trên Fanpage với hơn 5.000 lượt hỏi 

và trả lời. Hình thành trang Fanpage K55 kịp thời hỗ trợ, tư vấn cho thí sinh trúng 

tuyển các thủ tục nhập học, định hướng nghề nghiệp… 

- Livestream: Đã tổ chức 15 buổi TVTS trực tuyến có sự tham gia của các khách 

mời và tham gia 02 buổi chung của ĐHH. Chương trình tạo được hiệu quả cao, tăng số 

lượng sinh viên nhập học, giải đáp kịp thời các thắc mắc của sinh viên, đồng thời tạo 

được hình ảnh, thương hiệu vê chương trình QBTS online của Nhà trường. 

- Google Search: Quảng cáo thông tin qua việc tìm kiếm trên Google. 
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- Đặt banner trên các website ngoài: Quảng cáo thông tin qua việc đặt các 

banner liên kết đến các trang web ngoài như Dân trí, Tuổi trẻ, VnExpress, VTC, VOV, 

Youtube ….. tổng cộng đã đặt banner trên hơn 100 website. 

- Hotline và zalo: Năm nay đẩy mạnh tư vấn tương tác qua 2 tổng đài hotline và 

zalo. Từ số điện thoại của các thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ, nhóm thường trực 

TVTS đã chủ động nhắn tin, kết bạn qua Zalo để TVTS cũng như chuyển các thông tin 

về cơ hội việc làm, môi trường học tập. Xây dựng cẩm nang tân sinh viên giới thiệu về 

trường, học bổng, cuộc sống sinh viên giúp các em có thêm thông tin và được hỗ trợ 

tối đa khi nhập học.  

- Triển khai các cuộc thi Online của ĐTN-HSV: ĐTN-HSV đã tổ chức các 

cuộc thi online nhằm nâng cao hình ảnh của Nhà trường, tăng sự yêu ngành, yêu nghề 

của các bạn sinh viên và thí sinh, từ đó giới thiệu các thông tin cần thiết đến với thí 

sinh quan tâm.  

- Tư liệu QBTS: Phối hợp với các Khoa CK&CN, CNTY và Thủy sản xây dựng 

các video clip giới thiệu về Khoa và các ngành đào tạo. 

Có thể thấy ngay từ ban đầu, khi xác định QBTS online là hoạt động trọng tâm 

của Ban TVTS, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 thì Ban 

TVTS đã cố gắng tiếp cận đến các thí sinh tốt nhất bằng nhiều hình thức. Kết quả rõ 

nhất mà chúng ta có thể thấy được đó là 42,2% sinh viên K55 biết đến trường ta thông 

qua internet và 15.1% thông qua chương trình livestream TVTS của Nhà trường.  

 2.3. Kết quả khảo sát thông tin đầu vào của sinh viên khóa 55 

Hình 1: Khảo sát nguồn thông tin QBTS của sinh viên K55 

 

Với các số liệu nên trên có thể thấy được sự thành công của QBTS online trong 

năm 2021. Với 42,2% đến từ internet chứng tỏ các chương trình quảng bá, chạy quảng 

cáo trên các website, diễn đàn, cũng như các clip truyền thông tuyển sinh đã thực sự có 

hiệu quả và đến được với thí sinh cùng người quan tâm. Hơn nữa, 15,1% đến từ 

chương trình  
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Livestream Tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Nhà trường đã cho thấy hiệu quả 

cũng như việc thay đổi các chương trình QBTS truyền thống bằng các hoạt động 

online, tận dụng mạng xã hội và các công cụ trực tuyến khác để tiếp cận học sinh là 

một trong những lựa chọn đúng đắn của Ban TVTS năm 2021. Cùng với sự đi lên của 

công nghệ, các hoạt động của mạng xã hội, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của 

dịch bệnh COVID thì QBTS online là chìa khóa đem lại hiệu quả đối với công tác 

tuyển sinh năm nay. Đó cũng chính là cơ sở để Ban TVTS xây dựng chương trình 

cũng như các hình thức QBTS phù hợp hơn cho năm 2022, từ đó nâng cao số lượng thí 

sinh quan tâm và đăng kí tại Nhà trường. 

Thông qua số liệu khảo sát trên, ta cũng thấy được mặc dù với số lượng khoảng 

100 sinh viên biết đến thông tin tuyển sinh của Nhà trường thông qua chương trình 

QBTS tại các trường THPT. Có thể chưa đánh giá được hiệu quả của công tác QBTS 

trực tiếp tại các trường THPT, bởi vì đối tượng khi QBTS trực tiếp không chỉ là học 

sinh lớp 12 mà còn các đối tượng 10,11, các giáo viên chủ nhiệm... Hoạt động QBTS 

offline là QBTS chiến lược, mang tính lâu dài, có thể chưa hiệu quả trong năm tuyển 

sinh nhưng có thể tác động ở các năm tiếp theo vì vậy cần quá trình dài hơn để nghiên 

cứu và đưa ra kết luận cụ thể.  Tuy nhiên, ta cũng có thể thấy được trong năm 2021 là 

sự vào cuộc và cố gắng của các bộ môn, các Khoa, của thường trực Ban TVTS trong 

việc triển khai các hoạt động QBTS tại trường THPT, mặc dù với ảnh hưởng của dịch 

bệnh COVID-19 song vẫn đã mang đến những hiệu quả không nhỏ, góp phần vào kết 

quả tuyển sinh chung trong năm 2021 

3. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động QBTS trong thời gian tới: 

Xây dựng đề án tuyển sinh phù hợp, xem xét số lượng chỉ tiêu phù hợp giữa các 

ngành, đồng thời mạnh dạn ngừng tuyển sinh hoặc tạm dừng tuyển sinh các ngành 

không tuyển sinh được qua các năm vừa qua và theo xu hướng xã hộiBên cạnh đó, các 

Khoa cần xem xét việc thay đổi tổ hợp phù hợp hơn để phù hợp với nhu cầu của thí 

sinh. Vì hiện nay gần 70% thí sinh chọn tổ hợp khoa học xã hội thay cho tổ hợp khoa 

học tự nhiên, điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công tác tuyển sinh trong các 

năm vừa qua bởi trường ta hơn 90% ngành lựa chọn các tổ hợp khoa học tự nhiên. 

Trên cơ sở kết quả của Khảo sát Khóa 55 ta sẽ thấy QBTS online thực sự hiệu quả 

và được xem là chìa khóa trong việc đem lại hiệu quả tuyển sinh trong những năm gần 

đây. Tuy nhiên về cơ sở vật chất, máy móc cũng như con người của Bộ phận tuyển sinh 

và được đầu tư cho công tác QBTS còn hạn chế. Có thể so sánh hội trường livestream 

hay các bộ thiết bị máy móc phục vụ online của trường ta so với các trường thành viên 

khác của Đại học Huế là chưa được đầu tư phù hợp. Vì vậy việc nâng cấp hệ thống âm 

thanh, hội trường livestream cũng như cập nhật các công nghệ, máy móc mới để có thể 

nâng cao chất lượng các chương trình không chỉ phục vụ cho công tác tuyển sinh mà 

còn về mặt đảm bảo và nâng cao hình ảnh các chương trình văn hóa thể thao văn nghệ, 

hay hội thảo, hội nghị của Nhà trường là việc thật sự cần thiết ngay lúc này. 
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Trên cơ sở các dữ liệu của Khóa 55 có thể thấy được các khu vực tuyển sinh, các 

trường THPT tiềm năng. Qua dữ liệu đó ta có thể đánh giá được một số chương trình 

hiệu quả, từ đó để các đơn vị khác học tập, rút kinh nghiệm và triển khai tốt hơn trong 

thời gian tới, ví dụ chương trình QBTS của khoa CKCN tại trường THPT Phan Đăng 

Lưu, hay chương trình của Nhóm thường trực tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh, 

THPT Bùi Thị Xuân, THPT Phú Bài, THPT Vinh Xuân…. Hoạt động QBTS offline là 

QBTS chiến lược, mang tính lâu dài, có thể chưa hiệu quả trong năm tuyển sinh nhưng 

có thể tác động ở các năm tiếp theo vì tiếp cận được nhiều thí sinh, nhiều học sinh lớp 

10, 11. Vì vậy khó có thể đánh giá được chương trình nào tốt, chưa tốt, mà các đơn vị 

nên học hỏi kinh nghiệm tổ chức qua các năm, của các đơn vị khác để đổi mới và nâng 

cao chất lượng chương trình quảng bá của mình hơn, để đem đến các trường THPT 

những chương trình giao lưu và kết nối thật sự hiệu quả.  

Các chương trình QBTS online của Nhà trường tuy đã đạt được những hiệu quả 

nhất định tuy nhiên công tác truyền thông nội bộ chưa tốt. Nhiều cán bộ viên chức vẫn 

chưa tham gia chia sẻ thông tin tuyển sinh của khoa, của trường. Theo số liệu khảo sát 

của Khóa 55 thì chương trình Livestream TVTS là chương trình hiệu quả và thu hút 

nhiều sinh viên tham gia, tuy nhiên sự chia sẻ thông tin cũng như sự tham gia của các 

thầy cô, BCH chi đoàn chưa được chú trọng. Vì vậy BCN các Khoa phải quán triệt đến 

cán bộ và giáo viên, để mỗi một cán bộ, sinh viên đều là một cán bộ tuyển sinh, chia sẻ 

các chương trình tuyển sinh online của Nhà trường, từ đó góp phần nâng cao chất 

lượng công tác quảng bá tuyển sinh của Nhà trường. 

Thái độ phục vụ, giảng dạy của CBVC trong Nhà trường ảnh hưởng vô cùng to 

lớn đến công tác tuyển sinh. Mỗi một cán bộ, viên chức phải nâng cao thái độ làm việc 

và phục vụ sinh viên, để từ đó nâng cao hình ảnh, chất lượng của Nhà trường. Ngoài 

việc tuyển sinh thì việc giảm số lượng sinh viên bỏ học trong các năm vừa qua là một 

vấn đề luôn được quan tâm. Vì vậy nâng cao hình ảnh, chất lượng của Nhà trường 

thông qua việc nâng cao hình ảnh, thái độ phục vụ và giảng dạy của đội ngũ cán bộ, 

giáo viên của Nhà trường là cực kì cần thiết. Nghiên cứu xây dựng chế tài đánh giá 

viên chức, đánh giá công tác CVHT, để từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người học. 

Chương trình học tập giữa Đại học và Phổ thông rất khác biệt nên nhiệm vụ của các 

đội ngũ CVHT đặc biệt là CVHT năm đầu tiên là cực kì quan trọng và cần thiết. Cần 

bám sát, theo dõi, hỗ trợ, cũng như động viên sinh viên trong suốt quá trình học tập để 

có thể giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, làm quen với chương trình và tiếp tục học 

tập. 

Một trong những yếu tố quan trọng của việc chọn trường, chọn ngành đó là cơ 

hội việc làm sau khi ra trường. Hiện nay, các ngành của trường có tỉ lệ việc làm không 

đồng đều, có một số ngành có tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường cao như 

CNTY, TS… sẽ có lượng thí sinh quan tâm và đăng kí cao. Còn một số ngành có xu 

hướng khó xin việc thì sẽ có ít thí sinh quan tâm. Vì vậy, việc truyền thông về cơ hội 
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việc làm sau khi ra trường của sinh viên, quảng bá về các cựu sinh viên thành đạt đến 

thí sinh và phụ huynh là vô cùng cần thiết.   

Một trong những hạn chế của chúng ta là chưa xây dựng được đội ngũ QBTS 

chuyên nghiệp, vì vậy việc triển khai, phối hợp trong công tác tuyển sinh còn nhiều 

hạn chế. Việc phối hợp giữa các Phòng và các Khoa chưa hiệu quả, hay chất lượng các 

chương trình quảng bá giữa các Khoa cũng chưa đồng đều, dẫn đến việc cạnh tranh về 

đối tượng và khu vực tuyển sinh của các Khoa. Vì vậy, cần xây dựng sớm một đội ngũ 

QBTS chuyên nghiệp của trường, có sự tham gia của cán bộ tuyển sinh của các Khoa, 

từ đó xây dựng chương trình hoạt động và quảng bá tuyển sinh hiệu quả, có quy mô và 

thống nhất từ cấp Khoa cho đến cấp Trường. Xây dựng đội ngũ tuyển sinh chuyên 

nghiệp, bao gồm cán bộ giỏi về công nghệ thông tin, chuyên nghiệp hóa các trang 

website, facebook của Nhà trường. Đồng thời đội ngũ QBTS cần có sự tham gia của 

các cán bộ của Khoa để có thể tư vấn sâu về lĩnh vực chuyên môn. 

Cần có quy định, phân công và nhiệm vụ cụ thể, kèm theo là các chế độ, chính 

sách và các hình thức thi đua khen thưởng kịp thời với CBGV tham gia, hỗ trợ triển 

khai công tác tuyển sinh của trường trong thời gian tới. Ví dụ: đối với các khoa đang 

có số lượng sinh viên ít, nhiều giáo viên ít giờ giảng thì xem xét để tham gia và hỗ trợ 

công tác tuyển sinh; hoặc khen thưởng các cán bộ có sáng kiến, tham gia tích cực 

trong công tác tuyển sinh, để từ đó nâng cao thái độ, ý thức của cán bộ giáo viên trong 

công tác tuyển sinh của Nhà trường. Xem xét đến các phương án khoán tuyển sinh của 

các trường trong và ngoài nước, hay các chế tài khen thưởng đối với các đơn vị có các 

chương trình QBTS hiệu quả. 

Xây dựng chương trình hợp tác với các trường THPT, sở GD&ĐT để kết nối, 

gặp gỡ thí sinh. Mặc dù đã làm việc với Sở GD&ĐT và xây dựng biên bản hợp tác tuy 

nhiên việc phối hợp với các trường THPT vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cần xây 

dựng biên bản hợp tác với các trường THPT trọng điểm, nghiên cứu chế tài, cơ chế hỗ 

trợ phù hợp với hiệu trưởng các trường THPT có số lượng thí sinh đăng kí cao. Bên 

cạnh đó phải xây dựng được bài giảng chất lượng, và kế hoạch tham gia chương trình 

hướng nghiệp sớm nhất để có thể tiếp cận đến đối tượng học sinh, không chỉ học sinh 

lớp 12 mà còn là các thí sinh lớp 10, 11, là đối tượng tuyển sinh trong các năm tiếp 

theo. 

Trên đây là những đánh giá, nhận xét và các đề xuất của Phòng ĐT&CTSV nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh trong thời gian tới. Hy vọng nhận được sự quan 

tâm, góp ý cũng như phản hồi của các Phòng Ban liên quan, các Khoa chuyên môn, 

đặc biệt là các trường THPT để có thể nâng cao hơn nữa chất lượng công tác QBTS 

trong thời gian tới, nâng cao số lượng cũng như chất lượng sinh viên của Nhà trường./. 
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TUYỂN SINH NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

Nguyễn Hữu Thịnh 

 CĐBP Khoa Cơ khí và Công nghệ 

1. Đặt vấn đề  

Chất lượng đào tạo và thương hiệu của cơ sở đào tạo được phản ánh qua kết quả 

tuyển sinh hàng năm, các trường đại học có uy tín, chất lượng đào tạo cao sẽ được 

nhiều thí sinh lựa chọn, đặc biệt là các thí sinh có học lực tốt. Với truyền thống lịch sử 

gần 55 năm xây dựng và phát triển bằng những chiến lược đào tạo hợp lý, Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế, đã dần khẳng định mình và trở thành một trong những 

trường đại học có quy mô, uy tín và chất lượng cao. 

Để đạt được kết quả đó, bên cạnh yếu tố thương hiệu, chất lượng đào tạo và tỷ lệ 

sinh viên có việc làm sau khi ra trường… thì công tác quảng bá tuyển sinh (QBTS) có 

vai trò hết sức quan trọng và thiết yếu. QBTS hiệu quả là một công việc khó khăn, đòi 

hỏi nhiều kinh nghiệm, công sức và kinh phí. Nhiều cơ sở đào tạo đã phải “mất ăn mất 

ngủ” mà vẫn chưa tìm được cách nâng cao hiệu quả QBTS, đặc biệt là trong giai đoạn 

truyền thông đang phát triển như vũ bão. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi xin đề cập 

đến bức tranh về công tác QBTS của Khoa Cơ khí và Công nghệ, thuộc Trường Đại 

học Nông Lâm, Đại học Huế và từ đó nêu lên một số kiến nghị để công tác QBTS đạt 

được hiệu quả tốt nhất. 

2. Thực trạng công tác tuyển sinh của Khoa Cơ khí và Công nghệ 

a. Thuận lợi 

- Công tác QBTS của Khoa luôn được sự quan tâm của Đảng ủy và Ban giám 

hiệu Nhà trường; 

- Chi bộ và Ban chủ nhiệm Khoa luôn rất chú trọng vào trong công tác QBTS, 

luôn ủng hộ và đã thực hiện rất nhiều phương án để nâng cao hiệu quả công tác QBTS; 

- Khoa có đội ngũ cán bộ, giảng viên có sức trẻ, trình độ và kinh nghiệm cao 

trong công tác QBTS và quan hệ doanh nghiệp; 

- Hằng năm Khoa đều có kế hoạch QBTS rất sớm và chi tiết, trong đó đặc biệt 

chú trọng đến việc gắn kết với các trường Trung học phổ thông (THPT) trọng điểm, 

các doanh nghiệp và các cơ quan, ban ngành trong tỉnh. 

- Các ngành đào tạo thuộc Khoa đáp ứng được nhu cầu phát triển nguồn nhân lực 

trong thời đại 4.0 hiện nay; 

- Cơ hội việc làm tốt với sinh viên tốt nghiệp cùng với sự đa dạng hình thức làm 

việc, thực hành thực tập trong và ngoài nước với các ngành đang đào tạo của Khoa đã 

tác động tích cực đến công tác tuyển sinh đầu vào. 
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b. Khó khăn 

- Một số ngành đào tạo của Khoa gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, bên 

cạnh đó Khoa còn chịu sự cạnh tranh rất lớn đến từ các đơn vị tuyển sinh khác cùng 

địa bàn và từ các trường đại học lân cận như Đà Nẵng; 

- Các ngành khối kỹ thuật công nghệ nhưng nằm trong trường Nông nghiệp dẫn 

đến hình ảnh và tính cạnh tranh không cao so với các trường chuyên về kỹ thuật; 

- Sự bão hòa và môi trường làm việc vất vả của một vài ngành của Khoa dẫn đến 

khó khăn trong tuyển sinh đầu vào của một số ngành hiện nay; 

- Đội ngũ làm công tác QBTS còn mỏng nên mặc dù có nhiều phương án hay 

nhưng việc triển khai gặp không ít khó khăn; 

- Thiếu mối quan hệ chặt chẽ với các Trường THPT trọng điểm, từ đó dẫn đến 

việc truyền tải thông tin tuyển sinh đến với học sinh cấp 3 còn chưa nhanh chóng và 

đầy đủ; 

- Công tác tư vấn chưa được chú ý nhiều, hình thức quảng bá, tư vấn tuyển sinh 

còn đơn điệu, chưa thu hút sự chú ý của học sinh;  

- Chưa gắn kết được hết các hoạt động của Khoa, hoạt động của sinh viên với 

công tác QBTS; 

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Khoa chậm được trang bị 

mới nên ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo từ đó ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh; 

- Việc bắt kịp kênh mạng xã hội và các xu hướng của giới trẻ còn gặp nhiều khó 

khăn, từ đó khiến việc quảng bá thông tin tuyển sinh đến với học sinh cấp 3 còn thiếu 

hiệu quả. 

3. Kiến nghị một số giải pháp trong công tác QBTS 

3.1. Xây dựng đội ngũ làm công tác QBTS 

Vai trò của đội ngũ QBTS hết sức quan trọng, bộ phận này sẽ cùng Ban chủ 

nhiệm khoa xây dựng và triển khai kế hoạch quảng bá, tư vấn và tuyển sinh tất cả các 

ngành của Khoa và hoạt động suốt cả năm học. Chính vì lẽ đó việc xây dựng đội ngũ 

này và nâng cao nhận thức cũng như vai trò trách nhiệm của cán bộ tuyển sinh là điều 

hết sức cần thiết. 

Đội ngũ này trước hết cần phải nhận thức rằng công việc mình đang thực hiện có 

ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của Khoa nói riêng và Nhà trường nói 

chung. Nếu số lượng tuyển sinh không đủ chỉ tiêu đồng nghĩa với việc Khoa và Nhà 

trường sẽ gặp khó khăn trong việc đào tạo và chính bản thân họ sẽ gặp rất nhiều khó 

khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của Trường. Vì lẽ đó, công tác 

QBTS phải là hoạt động của toàn trường, mọi thành viên trong Khoa và Nhà trường 

phải có trách nhiệm tham gia. 
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Nhà trường nên động viên khích lệ các cán bộ thực hiện công tác QBTS, chẳng 

hạn như giao khoán mức thưởng trên mỗi hồ sơ khi học viên, sinh viên do cán bộ, 

giảng viên vận động đã thực tế vào học hoặc khen thưởng kịp thời trong các ngày lễ, 

các dịp tổng kết... nhằm tạo động lực phấn đấu trong mỗi cán bộ, viên chức trong hoạt 

động tuyển sinh. 

3.2. Đa dạng hóa các hình thức QBTS, chuyên nghiệp hóa các kênh mạng xã 

hội của Khoa 

Khoa và Nhà trường nên chú trọng vào việc thay thế các công cụ tuyển sinh 

truyền thống kém hiệu quả bằng các biện pháp tuyển sinh hiệu quả. Với sự phát triển 

như vũ bão của công nghệ hiện nay, tư vấn tuyển sinh trực tuyến đang là xu hướng tất 

yếu của các nhà đào tạo. Khoa và Nhà trường cần xây dựng bộ hình ảnh nhận diện 

thương hiệu của Khoa với xã hội, từ hình ảnh nhận diện thương hiệu để truyền thông 

điệp của Khoa đến các Trường THPT, nâng hình ảnh của Khoa với xã hội. 

Việc bắt kịp các kênh mạng xã hội như Facebook và đặc biệt là TikTok sẽ giúp 

công tác QBTS tiết kiệm được chi phí hơn so với các phương pháp truyền thống mà 

vẫn đem đến những hiệu quả bất ngờ. Những công cụ này chính là giải pháp tuyển 

sinh hiệu quả nhất hiện nay. 

Được sáng lập vào năm 2016, mạng xã hội TikTok tạo nên sự khác biệt cũng từ 

chính kho tàng âm thanh và hiệu ứng giúp người dùng có thể tự do sáng tạo cũng như 

cá nhân hoá câu chuyện của riêng mình – đây chính là chất xúc tác khiến TikTok trở 

thành nền tảng hấp dẫn nhất trên thế giới. Tính tới đầu năm 2020, TikTok đã là ứng 

dụng có độ phủ khắp châu Á cũng như thế giới. TikTok đã, đang và sẽ tiếp tục “gây 

bão” trên cộng đồng mạng toàn cầu, theo thống kê thì khoảng 50% người dùng toàn 

cầu của TikTok ở độ tuổi dưới 34 với 26% trong khoảng từ 18 đến 24 (Marketing 

Charts), người dùng trung bình dành 52 phút mỗi ngày cho TikTok (Business of 

Apps). 

Do đó việc xây dựng đội ngũ QBTS chuyên nghiệp để hoạt động có bài bản sẽ 

giúp Khoa bắt kịp xu hướng này sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực hơn trong công 

tác QBTS. 

3.3. Gắn kết và đồng hành các hoạt động của Khoa với các Trường THPT để 

lồng ghép công tác QBTS 

Khoa và Nhà trường cần có sự gắn kết với một số Trường THPT trọng điểm, 

những trường có tỷ lệ học sinh vào trường cao, để từ đó đạt hiệu quả cao trong công 

tác QBTS. Mối quan hệ này có thể được xây dựng bằng rất nhiều hoạt động như:  

- Khoa cần phối hợp ký kết kết nghĩa và hợp tác giữa công đoàn, chi đoàn CBGV 

và Liên chi đoàn của Khoa với công đoàn, đoàn trường và chi đoàn CBGV của Trường 

THPT. Qua đó, đồng hành các hoạt động của Khoa với Trường THPT; 

https://ketnoigiaoduc.vn/nha-dao-tao.html
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- Bộ phận làm công tác tuyển sinh của Khoa tham gia các hoạt động hướng 

nghiệp và các đợt sinh hoạt ngoại khóa của học sinh THPT tại Khoa và tại Trường 

THPT; 

- Khoa tham gia và đồng hành với hoạt động cuộc thi khoa học kỹ thuật, khởi 

nghiệp sáng tạo và các hoạt động tương tự tại các Trường THPT. Từ đó gắn kết và 

lồng ghép các hoạt động QBTS đến các Trường THPT; 

- Gắn hoạt động kết nghĩa, đồng hành của Khoa với Trường THPT, từ đó kết nối 

với nhóm giáo viên chủ nhiệm của khối 12 để giáo viên chủ nhiệm định hướng đến 

học sinh. 

Trên cơ sở các hoạt động đó để tăng dần sự gắn kết dài lâu giữa hai đơn vị ở các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

3.4. Xây dựng mạng lưới sinh viên là cựu học sinh THPT và cựu sinh viên 

của Khoa 

Nắm bắt và tổng hợp, cập nhật đầy đủ tình hình sinh viên theo học các ngành của 

Khoa là cựu học sinh các Trường THPT. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến các Trường 

THPT trong khu vực trọng tâm QBTS của Khoa để những sinh viên đó trở thành cánh 

tay nối dài, kết nối giữa hoạt động của Khoa với Trường THPT. Tôn vinh những sinh 

viên là cựu học sinh tiêu biểu, đạt thành tích cao trong học tập và nhận được các học 

bổng, chương trình giá trị khi theo học tại Khoa đến với Trường THPT. 

Trên cơ sở đó, xây dựng câu lạc bộ QBTS cấp sinh viên, lựa chọn và xây dựng 

mỗi Trường THPT có một đại sứ tuyển sinh là sinh viên đang theo học trong Khoa. 

Thông qua đại sứ này để truyền đạt và kết nối với Trường THPT, là hình ảnh tiêu biểu 

thu hút sự quan tâm của học sinh đến sinh viên và qua đó truyền bá các hoạt động về 

QBTS của Khoa đến học sinh. 

Xây dựng mạng lưới cựu sinh viên của Khoa theo các ngành, tỉnh và khu vực; 

thông qua mạng lưới này để gắn kết với hoạt động QBTS, đưa ra nhiều cơ hội việc làm 

cho học sinh khi đang tìm hiểu về các ngành đào tạo của Khoa. Đồng thời, gắn kết được 

cựu sinh viên thành đạt là cựu học sinh tại các Trường THPT khi triển khai hoạt động 

gắn kết và QBTS tại các Trường THPT sẽ là hình ảnh thiết thực và hiệu quả nhất. 

Sử dụng chính các sinh viên năm thứ nhất trở thành các đại sứ truyền viên để đạt 

được hiệu quả trong việc quảng bá. Huy động lực lượng sinh viên tham gia công tác 

tuyển sinh qua việc động viên các em quảng bá các ngành nghề đào tạo và chất lượng 

đào tạo của Nhà trường đến người thân, bạn bè ở trường cũ, đồng thời có chế độ khen 

thưởng nếu sinh viên vận động được người vào học ở trường. 

3.5. Giảm tỷ lệ thôi học ở sinh viên năm nhất  

Hàng năm tỷ lệ sinh viên thôi học, chủ yếu ở năm thứ nhất và năm thứ hai, chiếm 

một tỷ lệ khá lớn vào khoảng 10%. Có rất nhiều lý do khiến các bạn thôi học hoặc 
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chuyển sang học ở trường khác, việc để mất lượng sinh viên này bên cạnh việc giảm 

số lượng sinh viên đầu vào, còn kéo theo rất nhiều hệ luỵ không tốt khác ảnh hưởng 

đến hình ảnh của Khoa và Nhà trường. 

Để giảm tỷ lệ này, Nhà trường cùng các Khoa có thể thực hiện các phương án 

sau: 

- Đội ngũ giảng viên giảng dạy năm thứ nhất cần có sự quan tâm sâu sát đến đối 

tượng sinh viên năm thứ nhất, giúp đỡ các em làm quen dần với cuộc sống sinh viên, 

không để các em đối diện một mình với các khó khăn và bỡ ngỡ với đời sống sinh 

viên; 

- Xây dựng và phát triển mạnh hơn nữa các câu lạc bộ và đội nhóm sinh viên. 

Khuyến khích và động viên những sinh viên năm nhất tham gia các câu lạc bộ và đội 

nhóm để từ đó phát triển các kỹ năng cho sinh viên năm thứ nhất, việc tạo ra sân chơi 

cho sinh viên sẽ giúp các em có sự hứng thú hơn với việc học tập và gắn bó với Khoa 

và Nhà trường.  

4. Kết luận 

Công tác tuyển sinh là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết định 

không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển của Khoa nói riêng và Nhà trường nói chung. 

Để công tác tuyển sinh thật sự có hiệu quả và đạt chất lượng, Khoa cùng Nhà trường 

cần phải có những sự chuẩn bị kỹ càng cả về con người và chiến lược lâu dài, thích 

ứng với từng giai đoạn cụ thể. Bên cạnh đó cũng cần kết hợp rất nhiều biện pháp để 

hiệu quả của công tác quảng tuyển sinh ngày càng tốt hơn./. 
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THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI KHOA TÀI NGUYÊN ĐẤT 

VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP 

 Nguyễn Tiến Nhật 

CĐBP Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp 

Với việc chủ động và phương pháp làm việc cụ thể cùng với sự chung tay của 

toàn thể cán bộ viên chức nên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp là một 

trong những Khoa của Trường Đại học Nông Lâm thực hiện tốt công tác quảng bá 

tuyển sinh cho các hệ và các ngành nghề đào tạo của Khoa nói riêng và của Trường 

Đại học Nông Lâm nói chung. 

1. Thực trạng công tác tư vấn tuyển sinh Khoa TNĐ&MTNN  

1.1. Thuận lợi và khó khăn 

 a. Thuận lợi: 

- Công tác tuyển sinh luôn được sự quan tâm của Chi ủy và Ban Chủ nhiệm 

Khoa, công tác tuyển sinh luôn được xem là khâu quan trọng trong hoạt động của 

Khoa; 

- Khoa có đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, năng động, tiếp cận nhanh các công cụ 

công nghệ thông tin; 

- Khoa đã thành lập tổ tư vấn tuyển sinh; 

- Hàng năm Khoa đều có kế hoạch tuyển sinh, trong đó đã đa dạng hóa đến việc 

quảng bá đến người học; 

- Hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh được thực hiện thường xuyên, liên tục. 

b. Khó khăn 

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Khoa và Nhà trường xuống 

cấp và chậm được trang bị mới nên ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo từ đó ảnh hưởng 

đến công tác tuyển sinh; 

- Do sự cạnh tranh của các đơn vị đào tạo gây nên sự khó khăn trong công tác 

tuyển sinh của Nhà trường so với những năm trước; 

- Kinh phí thực hiện QBTS chưa nhiều; 

- Chưa có cán bộ chuyên trách QBTS. 

1.2. Thực trạng tư vấn tuyển sinh sau đại học 

- Thông qua các dự án, đề tài các Thầy Cô chủ trì đề tài, dự án kêu gọi và dành 

quỹ phát triển NCS. 

- Tư vấn, định hướng cho các học viên cao học sau khi hoàn thành khóa học thạc 

sĩ tiếp tục bổ sung nguồn NCS. 
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- Quy hoạch, sắp xếp cán bộ GV trẻ trong Khoa đăng ký NCS. 

+ Cao học: 

- Thông qua các kênh, cựu sinh viên để tư vấn cho các đối tượng có nhu cầu. 

- Làm việc với các sở ban ngành (đặc biệt sở TN&MT các tỉnh miền trung và 

Tây nguyên) để mở các lớp tại các tỉnh. 

- Thông qua các môn học thực tế, Giảng viên giảng dạy cao học đưa các lớp học 

viên cao học làm việc, trao đỏi kinh nghiệm tại địa phương, từ đó quảng bá ngành học 

đến các đối tượng cán bộ trong ngành. 

1.3. Tư vấn tuyển sinh hệ đại học 

- Thành lập tổ tư vấn tuyển sinh trực thuộc Khoa 

- Chạy quảng cáo tin tức về ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh hướng đến đối 

tượng cụ thể (có trả phí) qua mạng xã hội facebook. Mỗi đợt “chạy” quảng cáo chi phí 

từ 5 đến 6 triệu đồng, thu được 65000 đến 70000 lượt tiếp cận. 

- Tham gia tư vấn tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh TTH và các tỉnh lân cận 

- Thiết kế tờ rơi thông tin và chỉ tiêu tuyển sinh rõ ràng, bắt mắt để vừa in ấn phát 

tờ rơi vừa tạo hình ảnh đẹp để đăng trên trang web và fanpage của Khoa. 

- Đồng loạt kêu gọi CBVC và sinh viên chia sẻ thông tin tuyển sinh theo từng đợt 

theo kế hoạch trên trang facebook facboook cá nhân. 

- Liên hệ bạn bè, người thân của CBVG đang giảng dạy tại các trường THPT 

chia sẻ thông tin tuyển sinh của khoa. 

- Trang fanpage của Khoa thường xuyên đăng tin về thông tin tuyển sinh, thông 

tin tuyển dụng việc làm……..(trên 2000 lượt theo dõi trang) 

- Ban thường trực TVTS của Khoa điện thoại đến từng đối tượng cụ thể khi họ 

tương tác và đặt các câu hỏi về tuyển sinh. Sau khi có kết quả tuyển sinh ban TVTS 

phân công cụ thể cho từng cán bộ để theo dõi việc nhập học, tư vấn các nội dung liên 

quan. 

- Phân tích các chỉ số về kết quả QBTS, phỏng vấn bằng bảng hỏi đối với các em 

sinh viên đã trúng tuyển. Từ đó, đưa ra các giải pháp phù hợp cho việc QBTS mùa sau. 

- Khen thưởng kịp thời các CBGV tích cực tham gia QBTS bằng nhiều hình thức 

khác nhau. 

- Hầu hết các cuộc họp của Khoa đều đề cập đến nội dung tư vấn tuyển sinh.  

2. Một số giải pháp trong công tác tuyển sinh 

2.1. Xây dựng đội ngũ làm công tác tuyển sinh 

- Nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ tuyển sinh 
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Cán bộ tuyển sinh (CBTS) đóng vai trò hết sức quan trọng ảnh hưởng trực tiếp 

đến hiệu quả và chất lượng về công tác tuyển sinh của nhà trường. Vì vậy cần phải 

nâng cao ý thức và vai trò trách nhiệm của mỗi một CBTS, bằng các biện pháp cụ thể 

sau: 

 Một là, CBTS trước hết cần phải nhận thức rằng công việc mình đang thực hiện 

có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của Khoa và Nhà trường. Bởi vì 

tuyển sinh không đủ chỉ tiêu đồng nghĩa với việc Khoa và Nhà trường sẽ gặp khó khăn 

và chính họ đang gặp khó khăn. 

Hai là, CBTS phải là người am hiểu tường tận về công tác đào tạo và những nội 

dung có liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Nhà trường. Có như vậy khi đến tư vấn 

tuyển sinh cho đối tượng mới trình bày thông suốt, đầy đủ các thông tin đến đối tượng. 

Hơn nữa, việc am hiểu các chế độ chính sách của Nhà trường, của các cơ quan Trung 

ương đến địa phương sẽ giúp cho CBTS giải thích và giải quyết được hầu hết những 

thắc mắc, những kiến nghị của người học và những người liên quan khác khi tuyển 

sinh. 

- Bộ phận cán bộ, viên chức: Công tác tuyển sinh là hoạt động của toàn Khoa, 

mọi thành viên trong Khoa phải có trách nhiệm tham gia, để thực hiện được điều này 

mỗi cán bộ, viên chức trước hết cần phải nhận thức rằng công việc tham gia tuyển sinh 

của họ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của Nhà trường vì không có 

học viên, sinh viên đồng nghĩa với việc trường sẽ không hoạt động được và hệ quả là 

cán bộ, giảng viên sẽ phải giảm. Để thực hiện được điều này Khoa phải có những biện 

pháp động viên khích lệ, chẳng hạn như giao khoán mức thưởng trên mỗi hồ sơ khi 

học viên, sinh viên do cán bộ, giảng viên vận động đã thực tế vào học hoặc khen 

thưởng kịp thời trong các ngày lễ, các dịp tổng kết... nhằm tạo lên một không khí thi 

đua, phấn đấu trong mỗi cán bộ, viên chức trong hoạt động tuyển sinh. 

- Bộ phận học viên, sinh viên: Huy động lực lượng học viên, sinh viên tham gia 

công tác tuyển sinh qua việc động viên các em quảng bá các ngành nghề đào tạo và 

chất lượng đào tạo của Nhà trường đến người thân, bạn bè đồng thời có chế độ khen 

thưởng cho học viên, sinh viên vận động được nhiều người vào học ở trường. 

- Tranh thủ các lực lượng bên ngoài (bạn bè, thầy cô giáo THPT, mạng lưới cựu 

sinh viên….). Một mặt họ vừa là những người hàng ngày trực tiếp với các đối tượng 

học sinh và các bậc phụ huynh; mặt khác tiếng nói của họ sẽ có tác động khá mạnh mẽ 

đến sự quyết định lựa chọn con đường học tập của các học sinh hay các bậc phụ huynh 

sau khi con em họ tốt nghiệp Trung học phổ thông. 

2.2. Đa dạng hóa các hình thức quảng bá, tư vấn tuyển sinh 

Quảng bá, tư vấn là một trong những biện pháp nhằm đưa thông tin trực tiếp hay 

gián tiếp đến với đối tượng học sinh và những người có liên quan. Muốn vậy, việc 

quảng bá, tư vấn phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và 



                                                  

 

19 

  
Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm 

thường xuyên, qua việc tuyên truyền trên các kênh phát thanh, truyền hình; bằng các 

pa-nô, áp-phích và đặc biệt là đưa các thông tin trực tiếp đến các đối tượng qua việc tư 

vấn qua điện thoại, tư vấn qua email, tạo facebook, zalo của Khoa. 

2.3. Tăng cường công tác quản lý việc dạy và học 

Dạy và học là hai hoạt động trọng tâm của Nhà trường, vì công tác dạy và học 

diễn ra khi công tác tuyển sinh đã kết thúc và là công tác quản lý dạy, học để nâng cao 

chất lượng đào tạo có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tuyển sinh của Nhà trường. Bởi lẽ 

chúng ta biết rằng những học sinh, sinh viên đang theo học tại trường của chúng ta là 

những "cán bộ tuyên truyền viên" hết sức quan trọng. Những gì đang diễn ra ở trường 

về chất lượng đào tạo được họ phản ánh lại với gia đình, bạn bè, người thân... từ đó tạo 

động lực cho học sinh đăng ký dự thi vào Khoa. 

2.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị máy móc phục vụ dạy học 

 Đầu tư cơ sở vật chất mà đặc biệt quan tâm đến các thiết bị máy móc phục vụ 

công tác dạy học, mà đặc biệt là máy móc, thiết bị dạy thực hành đóng vai trò hết sức 

quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo. Bởi vậy cần phải đầu tư những máy 

móc thiết bị phù hợp với chương trình đào tạo, phù hợp với máy móc thiết bị của các 

doanh nghiệp đang hoạt động. Có như vậy sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường họ 

mới nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp cho mình trong thị trường lao động và 

điều này sẽ làm cho thương hiệu của Khoa; tạo uy tín trong xã hội và sẽ có tác động 

mạnh mẽ đến công tác tuyển sinh của Khoa. 

2.5. Thiết lập mối quan hệ giữa Khoa với các tổ chức, các doanh nghiệp: 

Một thành phần rất quan trọng có ảnh hưởng đến công tác tư vấn tuyển sinh đó là 

các doanh nghiệp và những đơn vị đang hoạt động trên các lĩnh vực có liên quan đến 

các ngành nghề đào tạo của trường. Vì vậy, Khoa cũng cần phải có sự phối hợp chặt 

chẽ để họ cùng tham gia hỗ trợ tuyển sinh; tham gia xây dựng chương trình; tham gia 

đánh giá kết quả học tập của học sinh khi tốt nghiệp và điều quan trọng là họ sẵn sàng 

tiếp nhận những học sinh của nhà trường sau khi tốt nghiệp vào làm việc trong doanh 

nghiệp. Làm được điều này thì uy tín và thương hiệu của Khoa ngày càng được nâng 

lên và từ đó góp phần tích cực trong công tác tư vấn tuyển sinh trong thời gian tới. 

Tóm lại, công tác tuyển sinh là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết 

định đến sự tồn tại và phát triển của Khoa và Nhà trường. Những nội dung trên chỉ 

mới là một trong những giải pháp cơ bản. Để công tác tuyển sinh thật sự có hiệu quả 

và chất lượng, cần phải kết hợp và sử dụng bằng nhiều biện pháp khác nhau tùy vào 

từng thời điểm, khi đó hiệu quả của công tác tuyển sinh ngày càng tốt hơn./. 

 

 

 



                                                  

 

20 

  
Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm 

MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

CỦA KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y 

Đinh Văn Dũng 

CĐBP Khoa Chăn nuôi Thú y 

1. Tình hình tuyển sinh của Khoa Chăn nuôi Thú y  

1.1. Số lượng tuyển sinh và điểm chuẩn trong giai đoạn 2017-2021 

Trong giai đoạn 5 năm từ 2017 đến năm 2021, số lượng sinh viên nhập học các 

ngành đào tạo đại học của Khoa Chăn nuôi Thú y có nhiều biến động, tuy nhiên vẫn 

đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh đề ra (Số liệu được thống kê ở Bảng 1). Đặc biệt điểm 

chuẩn có xu hướng tăng lên. Riêng điểm chuẩn tuyển sinh năm 2021, ngành Thú y có 

điểm chuẩn cao thứ 2 cả nước, ngành Chăn nuôi cao thứ 3 cả nước trong số các 

Khoa/trường có đào tạo ngành Chăn nuôi hoặc Thú y. Đây là một kết quả đáng tự hào 

cho sinh viên, cựu sinh viên và cán bộ giáo viên Khoa Chăn nuôi Thú y. 

Bên cạnh tuyển sinh tương đối tốt ở bậc đào tạo Đại học, công tác tuyển sinh ở 

bậc sau đại học của Khoa Chăn nuôi Thú y hiện đang gặp nhiều khó khăn. Hàng năm 

số lượng học viên tuyển được cho đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ còn rất ít. Đặc biệt, từ 

2019 đến nay không tuyển mới được nghiên cứu sinh nào, mặc dù Khoa cũng đã có 

nhiều giải pháp cụ thể. 

Bảng 1. Thống kê số lượng tuyển sinh đại học, sau đại học giai đoạn 2017 – 2021 

Trình độ Ngành 2017 2018 2019 2020 2021 

Đại học 

 

Chăn nuôi 132 94 54 79 99 

Thú y 182 158 102 114 158 

Điểm 

chuẩn đại 

học 

Chăn nuôi 15,5 14 13,5 18 18,5 

Thú y 15,5 15 15 19 20,5 

Thạc sĩ Chăn nuôi 0 04 02 03 02 

Thú y 05 0 05 16 08 

Tiến sĩ Chăn nuôi 13 0 0 0 0 

Thú y 0 01 0 0 0 

1.2. Thuận lợi 

Công tác tuyển sinh của Khoa Chăn nuôi Thú y có một số thuận lợi như sau: 
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- Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa luôn xác định công tác tuyển sinh là một việc đặc 

biệt quan trọng đối với khoa.  

- Uy tín, danh tiếng về đào tạo ngành Chăn nuôi Thú y của Khoa cơ bản đã được 

tạo dựng và khẳng định qua nhiều thế hệ cán bộ giáo viên và sinh viên. 

- Đội ngũ cán bộ có trình độ cao, tâm huyết, chất lượng đào tạo ngày càng được 

nâng cao, sinh viên ra trường được các doanh nghiệp/công ty chấp nhận tuyển dụng. 

- Cơ hội nghề nghiệp của ngành Chăn nuôi, Thú y trong khoảng 15 năm trở lại 

đây là rất lớn, và dự báo trong tương lai vẫn còn nhiều. 

- Khoa luôn có sự đồng hành của các doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực Chăn 

nuôi, Thú y, các cựu sinh viên trong công tác tuyển sinh. 

- Sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin, nhất là các mạng xã hộ đã giúp 

công tác tuyển sinh thuận lợn hơn. 

1.3. Khó khăn, hạn chế 

Công tác tuyển sinh của Khoa Chăn nuôi Thú y còn gặp một số khó khăn như 

sau: 

- Sự cạnh tranh về tuyển sinh các hệ đào tạo ngày càng lớn. 

- Nhu cầu học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ có xu hướng giảm mạnh do sinh viên ra 

trường chủ yếu (hơn 80%) làm cho các doanh nghiệp, không có nhu cầu học lên cao 

hơn.  

- Công tác tuyển sinh của Khoa cũng như Nhà trường vẫn còn mang tính thời vụ. 

- Khoa chưa có một kế hoạch cụ thể, mang tính bền vững trong công tác tuyển 

sinh. 

- Vẫn còn nhiều cán bộ giáo viên chưa nhận thức đúng về công tác tuyển sinh. 

2. Một số giải pháp thực hiện trong công tác tuyển sinh 

Quan điểm của Khoa về công tác tuyển sinh đó là: tuyển sinh là hoạt động mang 

tính hệ thống gồm 3 công đoạn: Thu hút đầu vào -> Đào tạo -> Khai thông đầu ra. Ba 

công đoạn  này liên kết chặt chẽ hữu cơ với nhau, bổ trợ lẫn nhau. Công đoạn nào 

cũng quan trọng, tuỳ từng thời điểm để đẩy mạnh đột phá một công đoạn nào đó hơn 

so với công đoạn khác. Hiện tại, Khoa Chăn nuôi Thú y đang tập trung công đoạn đào 

tạo và khai thông đầu ra, tuy nhiên như đã nói, các công đoạn là gắn kết hữu cơ với 

nhau. 

2.1. Quảng bá thu hút đầu vào 

Thu hút đầu vào là công đoạn đầu tiên của quá trình tuyển sinh, có đầu vào mới 

có công đoạn đào tạo, mới nghĩ tới đầu ra. Do vậy, cần làm tốt công tác quảng bá 

tuyển sinh để thu hút đầu vào. Công tác quảng bá tức là đưa thông tin đầy đủ, chính 
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xác về ngành đào tạo đến đối tượng tuyển sinh. Trong những năm qua, Khoa Chăn 

nuôi Thú y đã thực hiện khá tốt công đoạn này. Ngoài những hình thức chung của Nhà 

trường như đưa thông tin lên trang web, qua mạng xã hội, quảng bá tại các trường 

Trung học phổ thông, … Khoa Chăn nuôi Thú y còn xem sinh viên, cựu sinh viên như 

một kênh hiệu quả trong tuyển sinh, mỗi sinh viên, cựu sinh viên như một “đại sứ” cho 

hình ảnh của Khoa. Thực tế cho thấy, địa phương nào có sinh viên của Khoa ra trường 

thành đạt, nơi đó có nhiều sinh viên theo học tại Khoa. 

Một vấn đề khó khăn trong thu hút đầu vào mà nhiều năm qua vẫn còn băn 

khoăn, đó là chọn người học như thế nào, tức là điểm chuẩn. Đây là câu hỏi khó không 

chỉ cho riêng khoa Chăn nuôi Thú y, mà còn cho cả Nhà trường, cũng như các trường 

ở mức trung bình trở xuống trong cả nước. Bởi cái vòng luẩn quẩn ai cũng biết là: 

điểm chuẩn cao -> người học chất lượng hơn -> vào ít hơn -> nguồn thu thấp -> ảnh 

hưởng đến nhiều hoạt động của Nhà trường. Mà điểm chuẩn thấp -> thu hút nhiều 

người học hơn nhưng chất lượng đầu vào thấp -> chất lượng đào tạo thấp -> tìm việc 

làm khó -> ảnh hưởng đầu vào. So với một số ngành đào tạo khác trong Nhà trường, 

ngành Chăn nuôi và Thú y hiện may mắn hơn là còn có những cơ hội lựa chọn người 

học nhằm nâng cao chất lượng đầu vào.  

2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo 

Chất lượng đào tạo được xem là công đoạn mang tính then chốt, ảnh hưởng lớn 

đến tính bền vững của một cơ sở đào tạo. Chất lượng đào tạo được nâng cao, đáp ứng 

nhu cầu của vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, sinh viên có việc làm là động lực thúc 

đẩy thu hút đầu vào. Chính vì vậy, trong nhiều năm, Nhà trường cũng như Khoa luôn 

trăn trở làm sao để nâng cao chất lượng đào tạo. Thực tiễn cho thấy, Nhà trường cũng 

như Khoa đã có nhiều hành động cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo, như cải tiến 

chương trình đào tạo, không ngừng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên, 

cải tiến năng lực phục vụ người học, nâng cấp trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy 

và học cũng như nghiên cứu khoa học. Với Khoa Chăn nuôi Thú y, trong những năm 

qua cũng đã có nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo như: 

- Cải tiến chương trình đào tạo: Việc làm này thực hiện theo chủ trương của Nhà 

trường, tuy nhiên trong mỗi lần thực hiện khoa đều nghiên cứu, bàn bạc cụ thể, hướng 

tới chuẩn đầu ra của sinh viên làm sao đáp ứng được yêu cầu công việc của hiện tại. 

Nhiều môn mới đã được đưa vào chương trình đào tạo. 

- Nâng cấp trang thiết bị phục vụ giảng dạy: Bên cạnh sự đầu tư từ phía Nhà 

trường, Khoa đã chủ động kêu gọi sự đóng góp của cựu sinh viên, doanh nghiệp để 

nâng cấp trang thiết bị cho công tác giảng dạy. Ví dụ như chuồng lợn nái và lợn thịt 

theo tiêu chuẩn nuôi công nghiệp, chuồng bò thí nghiệm, chuồng gà. Mua sắm thiết bị 

để giảng viên giảng dạy trực tuyến trong bối cảnh Covid-19. Mới đây nhất là bổ sung 

thiết bị phục vụ cho Trạm xá thú y, sẽ bàn giao trong những ngày tới.  
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- Nâng cao chất lượng, nội dung bài giảng: Các bài giảng trước khi giảng dạy đều 

được Bộ môn và Hội đồng khoa học Khoa thông qua. Tập trung nhiều thời gian giảng 

dạy các vấn đề cốt lõi, Bộ môn và Ban chủ nhiệm khoa đã tổ chức rà soát các vấn đề 

cốt lõi để định hướng tăng thời gian tập trung giảng dạy hơn. 

- Nâng cao thái độ phục vụ người học: Người học là đối tượng tác động của quá 

trình đào tạo, là “khách hàng” của Khoa, phục vụ “khách hàng” đúng mực là rất quan 

trọng. Mỗi thầy cô giáo của Khoa luôn cố gắng là người thầy, người cô mẫu mực, để 

lại ấn tượng tốt trong lòng của sinh viên. Luôn quan tâm đến sinh viên, đặc biệt là sinh 

viên khó khăn là một trong những vấn đề mà Khoa và Nhà trường quan tâm trong thời 

gian qua. Mỗi năm, Khoa Chăn nuôi Thú y đã kêu gọi được 200 - 300 triệu đồng từ 

các cá nhân, tổ chức để trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và biết 

vươn lên trong học tập. Những hoạt động này đã được sinh viên và cựu sinh viên ghi 

nhận, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng sinh viên. 

2.3. Khai thông đầu ra 

Có thể nói rằng, sản phẩm đào tạo được sự đón nhận của xã hội là niềm hạnh 

phúc của người làm công tác đào tạo. Có việc làm, rồi việc làm tốt, rồi người học có 

công việc ổn định, phát triển tốt bản thân và gia đình thì lúc đó người làm công tác đào 

tạo mới thấy hạnh phúc. Sinh viên ra trường có việc làm, phát triển nhanh là một chỉ 

số vô cùng quan trọng thúc đẩy thu hút đầu vào. Nhận thức được việc đó, trong những 

năm qua Khoa cũng như Nhà trường đã có nhiều nỗ lực để tạo ra nhiều cơ hội việc làm 

cho sinh viên sau khi ra trường, bằng các biện pháp cụ thể như liên kết với doanh 

nghiệp, tổ chức ngày hội định hướng việc làm, ngày hội việc làm. Qua đó đã giúp sinh 

viên có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn sau khi ra trường, nhờ đó mà tỷ lệ sinh viên có 

việc sau khi ra trường của khoa rất cao. 

3. Kết luận 

Tuyển sinh luôn là vấn để còn nhiều thách thức, khó khăn không chỉ riêng Khoa 

Chăn nuôi Thú y mà còn là khó khăn chung cho Nhà trường, cho các Trường đào tạo 

khối nông nghiệp hiện tại và tương lai. Mỗi cán bộ giáo viên ở mỗi đơn vị cần hiểu sâu 

sắc ý nghĩa của công tác tuyển sinh để cùng chung tay thực hiện công tác tuyển sinh. 

Tuyển sinh không chỉ hiểu ở quảng bá thu hút đầu ra, mà đó là một quá trình từ thu hút 

người học vào với trường, người học vào trường rồi thì phải được đào tạo kiến thức, 

thái độ và kỹ năng tốt, người học ra trường phải có việc làm ổn định. Chúng ta cần 

xem, mỗi cán bộ giáo viên, mỗi sinh viên, cựu sinh viên như một đại sứ hình ảnh của 

Nhà trường. Để hình ảnh của Nhà trường được quảng bá xa hơn, đến với nhiều người 

học hơn./. 

 

 



                                                  

 

24 

  
Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm 

CÔNG TÁC QUẢNG BÁ TUYỂN SINH CỦA KHOA NÔNG HỌC  

Trần Minh Quang, Nguyễn Đình Thi 

CĐBP Khoa Nông học 

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là một trong 7 Khoa 

chuyên môn của Nhà trường, nhiệm vụ trọng tâm của Khoa là đào tạo đội ngũ cán bộ 

kỹ thuật liên quan đến các ngành nghề Khoa học cây trồng, Nông học, Bảo vệ thực 

vật, Nông nghiệp công nghệ cao và nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong lĩnh vực nông nghiệp. Khoa xác định công tác quảng bá tuyển sinh là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển khoa 

Nông học. 

Công tác quảng bá tuyển sinh của Khoa Nông học trong giai đoạn 2019-

2021. 

Sau khi thực hiện đề án tái cấu trúc của Trường Đại học Nông Lâm, Khoa Nông 

học hiện tại gồm 03 bộ môn và 01 trung tâm, các ngành đào tạo trong Khoa ở bậc đại 

học gồm có: Khoa học cây trồng, Nông học, Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp công nghệ 

cao; bậc Thạc sỹ: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật; bậc tiến sỹ: Khoa học cây 

trồng, Bảo vệ thực vật. Bộ môn Khoa học cây trồng quản lý các ngành học Khoa học 

cây trồng và Nông học; Bộ môn Bảo vệ thực vật quản lý ngành Bảo vệ thực vật; Bộ 

môn Nông nghiệp công nghệ cao quản lý ngành Nông nghiệp công nghệ cao; Trung 

tâm nghiên cứu và dịch vụ nông nghiệp quản lý các học phần liên quan đến thực hành, 

thực tế nghề nghiệp của sinh viên, học viên. 

Hằng năm căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu của xã hội khoa có kế hoạch đưa 

ra chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các ngành học ở các bậc khác nhau. Khoa thành lập 

tiểu ban quảng bá tuyển sinh để đưa ra kế hoạch và phương án tuyển sinh đạt hiệu quả 

tốt nhất. 

Mỗi bộ môn quản lý ngành học nào sẽ đảm nhiệm công tác quảng bá tuyển sinh 

liên quan đến ngành học đó, chính vì vậy khoa đã triển khai rất nhiều phương thức 

quảng bá tuyển sinh khác nhau 

1. Hình thức quảng bá tuyển sinh online 

Hình thức quảng bá tuyển sinh online được Khoa Nông học thực hiện gồm các 

hoạt động chính sau: 

- Hoạt động 1: xây dựng video clip giới thiệu về ngành nghề đào tạo: 

Hình thức hoạt động này được các bộ môn triển khai thực hiện video giới thiệu 

về ngành nghề được bộ môn quản lý, đội ngũ cán bộ viên chức trong bộ môn. Thông 

qua việc xây dựng video clip giới thiệu ngành nghề đào tạo đã giúp đối tượng học sinh 

tiếp cận với thông tin của khoa và bộ môn một cách nhanh chóng và trực quan sinh 
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động hơn. Tuy nhiên do tự làm video clip nên chất lượng hình ảnh, âm thanh chưa tốt, 

thời gian video clip còn hơi dài và chưa sinh động nên việc thu hút người xem theo dõi 

hết video còn hạn chế. 

- Hoạt động 2:  xây dựng video clip về cựu sinh viên thành đạt, về hoạt động của 

các sinh viên đã và đang tham gia chương trình Internship trong và ngoài nước. 

Các video clip này nhằm mục đích giới thiệu và thu hút học sinh THPT biết được 

những hoạt động trải nghiệm trong khi học đại học và công việc sau khi đã tốt nghiệp. 

Đã có rất nhiều video clip của các bạn sinh viên đang tham gia học tập internship tại 

nước ngoài được mọi người theo dõi và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. 

- Hoạt động 3: liên tục cập nhật thông tin quảng bá tuyển sinh, tuyển dụng việc 

làm trên website của Khoa và tài khoản facebook Khoa Nông học. 

Hoạt động này được bản quản trị website khoa liên tục cập nhật các thông tin 

quảng bá tuyển sinh và tuyển dụng việc làm; đồng thời chia sẻ các thông tin này lên tài 

khoản facebook của Khoa Nông học. Sau đó toàn thể CBVC Khoa Nông học và các 

sinh viên, cựu sinh viên chia sẻ bài viết về thông tin quảng bá tuyển sinh và tuyển 

dụng việc làm lên trang cá nhân. Với hình thức này thì thông tin quảng bá tuyển sinh 

của Khoa đã tiếp cận được với nhiều đối tượng học sinh, sinh viên và gia đình. 

Ưu điểm: hình thức quảng bá online ít tốn kém, tốc độ chia sẻ thông tin nhanh 

giúp cho đối tượng học sinh, sinh viên rất dễ tiếp cận các thông tin. 

Nhược điểm: cần kinh phí đầu tư kịch bản và phần mềm làm video clip chất 

lượng cao để thu hút được người theo dõi đến cuối video. Một số CBVC còn chưa tích 

cực chia sẻ thông tin quảng bá tuyển sinh của Khoa mình, thậm chí một số người 

không sử dụng mạng xã hội. 

2. Hình thức quảng bá tuyển sinh offline 

Ban quảng bá tuyển sinh và các Khoa chuyên môn thiết kế và in tờ rơi có nội 

dung liên quan đến công tác quảng bá tuyển sinh của Khoa Nông học. 

Khoa Nông học lập kế hoạch và liên hệ với các trường THPT trong địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế có số lượng học sinh vào học tại Khoa nhiều trong thời gian vừa qua 

để tiến hành tiếp cận và tư vấn trực tiếp cho các em học sinh ngay tại trường THPT. 

Ngoài ra tại những trường ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ban quảng bá 

tuyển sinh nhờ các mối quan hệ trong xã hội để chuyển tờ rơi thông tin quảng bá tuyển 

sinh của khoa đến tay học sinh và gia đình của các em. 

Ưu điểm: hình thức này là hình thức truyền thống, được nhiều trường trong cả 

nước thực hiện. Tiếp cận trực tiếp với học sinh nên có thể tư vấn ngay cho các em khi 

các em có ý kiến thắc mắc. 
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Nhược điểm: trong điều kiện dịch bệnh hiện nay hình thức này khó thực hiện. 

Chi phí cho việc thực hiện quá lớn. 

3. Hình thức tư vấn tuyển sinh trực tuyến 

Hình thức này được Nhà trường thực hiện, đây là một trong những hình thức thu 

hút được nhiều đối tượng học sinh theo dõi và trực tiếp có những thông tin cần thiết để 

trao đổi với Nhà trường. 

Tuy nhiên những chương trình live stream của Nhà trường còn quá dài, dẫn đến 

các đối tượng không theo dõi được thì xem lại video live stream để tìm kiếm thông tin 

còn khó khăn. 

Với những hoạt động quảng bá tuyển sinh của Khoa Nông học trong giai đoạn 

2019-2021, khoa đã đạt được những kết quả nhất định trong việc tuyển sinh. Tuy 

nhiên do tình hình thực tế và nhu cầu của thị trường, một số ngành học trong Khoa 

đang gặp khó khăn trong việc tuyển sinh, đây cũng là xu thế chung của việc dịch 

chuyển cơ cấu việc làm trong xã hội. 

Trong thời gian tới để có thể đạt được chỉ tiêu trong việc quảng bá tuyển sinh 

Khoa Nông học cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng một số hoạt động quảng bá 

có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của CBVC trong Khoa về việc quảng bá tuyển sinh.  

Nhà trường cần tập trung thêm nguồn lực và nhân lực cho công tác quảng bá 

tuyển sinh từ cấp trường đến cấp bộ môn. Đồng thời có quy định, chế tài và trách 

nhiệm đối với công tác quảng bá tuyển sinh./. 
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MỖI CÔNG ĐOÀN VIÊN VÀ ĐA DẠNG CÁC 

PHƯƠNG THỨC TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN, QUẢNG BÁ TUYỂN SINH  

Phùng Xuân Linh, Hồ Đăng Nguyên 

CĐBP Khoa Lâm nghiệp 

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được chính thức 

thành lập vào ngày 20 tháng 01 năm 1992 (tiền thân của Khoa là Bộ môn Lâm nghiệp, 

được thành lập năm 1987 trực thuộc Trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế) với sứ 

mệnh/nhiệm vụ đào tạo cán bộ lâm nghiệp bậc đại học, sau đại học và là trung tâm đào 

tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn về lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn ở 

khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. 

  Là một trong những cơ sở đào tạo có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao, 

với khoảng 80 - 90% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp tại 

các các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức Phi chính phủ về lĩnh 

vực Nông Lâm nghiệp. Trong năm vừa qua các đơn vị trực tiếp gửi thông báo tuyển 

dụng tới Khoa như: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế, VQG 

Pù Mát, VQG U Minh Thượng, Công ty Cảnh quan Thiên Minh, Trung tâm bảo tồn đa 

dạng Nước Việt Xanh (Green Viet), Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Công ty cây 

xanh Công Minh…..với hàng trăm vị trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.  

Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, với sự thay đổi xu thế lựa chọn ngành nghề 

của sinh viên cũng như công tác QBTS của Khoa theo phương thức truyền thống chưa 

tiếp cận được nhóm đối tượng có nhu cầu theo học tại Khoa Lâm nghiệp, điều này làm 

cho Khoa gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh đầu vào hệ chính quy. 

Với vai trò và nhiệm vụ của mình, tổ chức Công Đoàn với nhiệm vụ đồng hành, 

tham mưu cho BCN Khoa luôn tìm các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng học 

tập và nghiên cứu của sinh viên, tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện góp phần hiệu 

quả vào công tác quảng bá và tư vấn tuyển sinh của khoa. 

1. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá tuyển sinh theo hình thức 

trực tuyến 

Hiện nay, hệ thống mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo … luôn đóng vai 

trò không nhỏ trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ và đây chính là cơ 

hội để đưa ra các thông điệp marketing online đủ hấp dẫn cuốn hút khơi gợi sự tò mò 

tìm hiểu của học sinh và phụ huynh, nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh Covid-19. Nắm bắt được xu thế đó, Khoa Lâm nghiệp đã linh hoạt chuyển đổi 

một số hoạt động sang hình thức trực tuyến, chú trọng công tác truyền thông, tận dụng 

thế mạnh mạng xã hội và mạng lưới sinh viên, cựu sinh đông đảo để lan tỏa hình ảnh 

của khoa cũng như Nhà trường.  
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2. Tham gia vào các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đến học sinh 

THPT 

 Nghề nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân. Có 

nghề nghiệp con người mới có cuộc sống ổn định, mới làm cho cuộc sống trở nên có ý 

nghĩa. Câu hỏi chọn nghề gì luôn là vấn đề trăn trở đối với các thế hệ học sinh khi 

bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, đặc biệt là đối với các em học sinh THPT. Vì vậy, 

tư vấn hướng nghiệp hiện nay có vai trò rất lớn giúp cho học sinh nhận thức đúng đắn 

về nghề nghiệp, chọn được nghề phù hợp với bản thân đồng thời đáp ứng được nhu 

cầu của xã hội, góp phần vào việc phân luồng và sử dụng hợp lí nguồn lao động thúc 

đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Khoa Lâm nghiệp đã xây dựng kế hoạch liên 

kết với các đơn vị, trung tâm hướng nghiệp, các trường THPT, các tổ chức Đoàn cơ sở 

để xây dựng chương trình phù hợp với từng đối tượng học sinh.  

3. Xây dựng nhóm Quảng bá tuyển sinh nòng cốt, phát huy mạng lưới sinh 

viên và cựu sinh viên tại các tỉnh 

Nhóm nòng cốt QBTS của Khoa được điều chỉnh, bổ sung hàng năm, nhóm được 

thành lập từ những cán bộ cốt cán của Khoa, giàu kinh nghiệm, năng nổ, nhiệt tình kết 

hợp với những cựu sinh viên có uy tín đến từ các tỉnh miền Trung, Tây nguyên. Nhóm 

tham gia quảng bá, phát tờ rơi tại các điểm trường THPT ở địa bàn cư trú, góp phần 

lan tỏa hình ảnh Khoa cũng như Nhà trường rộng khắp và trực quan đến các bạn học 

sinh. 

Bên cạnh đó, mạng lưới cựu sinh viên đã chủ động phối hợp và xây dựng các 

hoạt động tư vấn, quảng bá hình ảnh của Khoa đến nhiều cộng đồng, nhiều nhóm đối 

tượng tiềm năng.  

4. Tìm kiếm cơ hội việc làm, các thông báo tuyển dụng và học bổng đầu vào 

cho sinh viên 

Công đoàn và Ban Chủ nhiệm Khoa đã vận dụng các mối quan hệ với các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực Nông-Lâm nghiệp trên khắp cả nước nhằm 

tìm kiếm các cơ hội việc làm, các thông báo tuyển dụng để sinh viên yên tâm vào học 

tập tại Khoa. Từ đó đã góp phần tạo mối liên kết bền vững 3 bên: đơn vị đào tạo – 

người học -  doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong thời gian theo học tại 

trường cũng như sau khi tốt nghiệp.     

Bên cạnh đó với mục đích mong muốn giảm áp lực về kinh tế trong bối cảnh sinh 

viên khoa Lâm nghiệp đa phần xuất thân từ gia đình có kinh tế không khá giả, Khoa đã 

kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn trong 

các đợt lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh bằng nhiều hình thức. Cụ thể trong học 2020 - 2021 

miền Trung hứng chịu cơn bão số 5 lịch sử. Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm nói 

chung và Khoa lâm nghiệp nói riêng đa phần xuất thân khó khăn nay lại càng khó 

khăn khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.  Đứng trước tình hình đó, Ban Chủ nhiệm 
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Khoa và Công đoàn đã kêu gọi và nhận được nhiều sự hỗ trợ của các mạnh thường 

quân, nhà hảo tâm, điển hình như: 

• Công ty TNHH MTV MLEAD ủng hộ 30 triệu đồng cho 30 em SV, mỗi em 1 

triệu đồng 

• Hội Cảnh quan ở thành phố Đà Nẵng (do cựu sinh viên của Khoa Lâm nghiệp 

kết hợp với cựu sinh viên Khoa Kỹ Thuật hoa viên và Thiết kế cảnh quan của trường 

Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 5 triệu cho 5 sinh viên của Khoa. 

• Công ty tư vấn thiết kế Nông Lâm nghiệp Thuận Hòa ủng hộ 3 triệu đồng cho 

10 em SV, mỗi em 300.000 đồng 

• Quỹ Yêu Thương của gia đình Cô Hồng Bích Ngọc, nguyên là giảng viên của 

Khoa Lâm nghiệp ủng hộ 21 triệu đồng cho 30 em SV, mỗi em 700.000 đồng 

• Thầy Cô giáo Khoa Lâm nghiệp ủng hộ 6 triệu đồng cho 20 em SV, mỗi em 

300.000 đồng. 

• Nhóm thiện nguyện “Quỷ Cốc Tử” ủng hộ 6 triệu đồng cho 20 SV, mỗi em 

300.000 đồng  

5. Mỗi CBGV là một tấm gương điển hình, mỗi sinh viên là một đại sứ 

quảng bá tuyển sinh  

Bên cạnh đổi mới phương thức quảng bá tuyển sinh nhằm tiếp cận và truyền tải 

thông tin đến các nhóm tiềm năng. Khoa Lâm nghiệp cũng đẩy mạnh thực hiện phong 

trào “Mỗi CBGV là một tấm gương điển hình, mỗi sinh viên là một đại sứ quảng bá 

tuyển sinh” trong cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo cũng như giúp sinh viên đạt 

và hoàn thiện các chuẩn đầu ra “Kiến thức-Kỹ năng-Thái độ” nhằm đáp ứng các yêu 

cầu công việc sau khi tốt nghiệp./.  
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QUẢNG BÁ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 

LÀM THỂ NÀO ĐỂ QUẢNG BÁ TUYỂN SINH HIỆU QUẢ 

                                    Mạc Như Bình 

                   CĐBP Khoa Thủy sản 

Có thể nói tuyển sinh là một hoạt động quan trọng đối với một trường đại học 

nhằm tìm kiếm nguồn đầu vào nhằm đảm bảo số lượng sinh viên cần thiết để tổ chức 

hoạt động giảng dạy tại mỗi trường. Đặc biệt trong cơ chế tự chủ đại học, việc duy trì 

số lượng sinh viên cần thiết để đảm bảo có nguồn thu là công việc sống còn của mỗi 

trường, trong đó Trường Đại học Nông Lâm, Đại Học Huế không là một ngoại lệ. Một 

trong những khâu quan trọng nhất trong tuyển sinh đó chính là “Quảng bá tuyển sinh”, 

vậy làm thế nào để quảng bá tuyển sinh đạt hiệu quả?  

Trước hết cần hiểu vì sao phải quảng bá tuyển sinh?  

Quảng bá có nghĩa là làm cho người khác biết đến mình nhiều hơn, hiểu hơn về 

mình và có nhu cầu tìm kiếm mình nhiều hơn. Vậy, có thể hiểu quảng bá tuyển sinh là 

thông tin đến các đối tượng học sinh, sinh viên biết rằng trường chúng ta đang có nhu 

cầu tuyển sinh, các ngành nghề và số lượng sinh viên (chỉ tiêu) cần tuyển cho mỗi 

ngành. Việc quảng bá tuyển sinh sẽ giúp các em học sinh nắm rõ được thông tin về 

trường, các ngành đạo tạo, cơ hội việc làm sau ra trường... Từ đó, các thí sinh có thể 

mạnh dạn đăng ký vào các ngành học mà mình yêu thích. 

Làm cách nào để quảng bá tuyển sinh mang lại hiệu quả cao?  

Quảng bá tuyển sinh có thể thực hiện bằng nhiều hình thức với nhiều phương tiện 

truyền thông khác nhau, tuy nhiên xét cho cùng cũng chỉ hai phương thức chính đó là: 

quảng bá trực tiếp (offline) và quảng bá trực tuyến (online). Để đảm bảo thông tin kịp 

thời và đầy đủ đến với học sinh, hai phương pháp này nên được thực hiện một cách 

song song nhằm mang lạị hiệu quả tối đa nhất.  

- Quảng bá trực tiếp (offline): Đây là phương pháp tiếp cận trực tiếp của đội ngũ 

làm công tác quảng bá tuyển sinh của trường đại học đến tiếp xúc trực tiếp tại các 

trường THPT để tiến hành quảng bá. Để quảng bá trực tiếp được hiệu quả cần phải có 

sự chuẩn bị chu đáo và đặc biệt cần có “Kế hoạch, chiến lược và thời gian” hợp lý.  

+ Kế hoạch: Cần lập kế hoạch cụ thể, từ công tác chuẩn bị, con người tham gia 

đến các phương tiện, dụng cụ đi kèm như: Cẩm nang hoặc tờ rơi tuyển sinh, băng rôn 

quảng cáo, phiếu đăng ký tuyển sinh…., vạch kế hoạch cụ thể về thời gian và kinh phí 

cho hoạt động này. 

+ Chiến lược: Cần có chiến lược tiếp cận hiệu quả khi khi về các trường THPT, 

tiếp xúc ai để nhận được hỗ trợ hiệu quả nhất? Phương pháp truyền đạt cũng như xác 

định được đối tượng cần truyền đạt. Cần chú ý rằng đối tượng không những chỉ là học 

sinh cuối cấp mà là các Thầy, Cô giảng dạy và phụ huynh học sinh cũng có vai trò rất 

https://ketnoigiaoduc.vn/cach-thong-bao-tuyen-sinh-hieu-qua-n1397.html
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quan trọng trong việc định hướng chọn ngành/nghề cho học sinh hoặc con em mình. 

Chính vì vậy, cần xác định rõ chiến lược và phương pháp thực hiện. Tốt nhất cần làm 

việc để được nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ Ban Giám Hiệu mà cụ thể là Hiệu Trưởng các 

trường THPT để có được một buổi hướng nghiệp cho học sinh.  

  

Cẩm nang QBTS của Khoa Thuỷ sản năm 2022 

Ngoài ra, hoạt động quảng bá offline rất cần có sự tham gia của doanh nghiệp, là 

đơn vị sử dụng lao động từ sinh viên ĐHNL sau khi ra trường. Đây là hoạt động có lợi 

cho cả doanh nghiệp và Nhà trường. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp cũng 

quảng bá được thương hiệu, quy mô cũng như các lĩnh vực kinh doanh của doanh 

nghiệp mình. Sự có mặt của doanh nghiệp sẽ tạo ra sự “Hứng khởi” cho học sinh khi 

chọn nghề.  

+ Thời gian: Việc xác định thời gian rất quan trọng trong kế hoạch quảng bá 

tuyển sinh offline. Thông thường hoạt động này thường diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 

hàng năm trước khi học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo quy định của Bộ 

GD&ĐT. Tuy nhiên cần chú ý kết hợp vào các ngày diễn ra các hoạt động hỗ trợ làm 

hồ sơ tuyển sinh, định hướng tuyển sinh….tại các trường THPT để có được nhiều 

thành phần (giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh) tham gia vào hoạt động này.   

 

Hoạt động QBTS của Khoa Thuỷ sản tại trường THPT Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 
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 - Quảng bá trực tuyến (online): Trong thời đại Công nghiệp 4.0, việc quảng bá 

online là hình thức cực kỳ quan trọng nhằm hỗ trợ thông tin trực tuyến cho học sinh, 

phương pháp này có thể được thực hiện thường xuyên mà không phải chờ đến kỳ 

tuyển sinh hàng năm.  

Hiện nay, hệ thống mạng xã hội như Facebook, Youtube, Pinterest, Twitter … 

luôn đóng vai trò không nhỏ trong cuộc sống của mỗi người. Theo thống kê của IDG 

Management Academy, có 38% dân số Việt Nam thường xuyên sử dụng mạng xã hội 

(bao gồm cả Facebook, Zing, LinkedIn, …) với thời lượng trung bình là 2 giờ 23 phút. 

Hằng ngày, người dùng nhận được rất một lượng thông tin khổng lồ được đăng tải trên 

các kênh mạng xã hội - và đây chính là cơ hội tốt để thực hiện quảng bá tuyển sinh 

trên các trang tin này.   

Ngoài ra, một trong những cách quảng bá tuyển sinh hiệu quả hiện nay chính là 

đăng ký sàn giao dịch tuyển sinh tại ketnoigiaoduc.vn. Đây là sàn giao dịch tuyển sinh 

điện tử chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Tại sàn giao dịch tuyển sinh này, chúng ta 

có thể thực hiện các dịch vụ như đăng tuyển khóa học, quảng bá banner, tìm thông tin 

thí sinh, gửi email marketing; đặc biệt là hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tuyến.  

Để các hoạt động quảng bá online được hiệu quả, đội ngũ IT cần có kinh nghiệm 

trong việc tạo lập các banner quảng bá, các thông tin về ngành đào tạo, cơ hội việc làm 

và các thông tin khác về Khoa, Nhà trường, cựu sinh viên thành đạt, thông tin về tuyển 

dụng ... cần được cập nhập thường xuyên để lôi cuốn người học.  

 

                      Thông tin tuyển sinh năm 2022 trên trang web Khoa Thuỷ sản 

Ngoài các hoạt động quảng bá tuyển sinh offline và online, tổ chức các hoạt động 

trải nghiệm tại trường, các chương trình ngày hội tuyển sinh…cũng sẽ thu hút được 

nhiều đối tượng học sinh tham gia. Đặc biệt, ngày hội tuyển sinh luôn thu hút lượng 

lớn thí sinh tham gia. Đến với ngày hội tuyển sinh, các thí sinh được gặp gỡ những nhà 

đào tạo cấp cao, các chuyên viên trong lĩnh vực tuyển sinh. Đặc biệt, các thí sinh có cơ 

hội trò chuyện với các anh chị khóa trên, kết thêm nhiều bạn mới…sẽ thu hút được 

nhiều thí sinh đến với Trường Đại học Nông Lâm, Đại Học Huế./.  
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THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

Hoàng Gia Hùng 

CĐBP Khoa Phát triển nông thôn 

 Hiện nay, chất lượng đào tạo, thương hiệu và uy tín của các Trường Đại học 

được phản ánh rất rõ qua kết quả tuyển sinh hàng năm. Thực tế những năm gần đây 

cho thấy, các cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng đào tạo cao và đã có thương hiệu tốt 

sẽ được nhiều phụ huynh và thí sinh đặt niềm tin và lựa chọn, đặc biệt là các thí sinh 

có học lực khá và giỏi. Ngược lại, các Trường chưa có thương hiệu, chất lượng đào tạo 

không cao và sản phẩm đào tạo chưa được thị trường lao động thừa nhận thì rất khó 

tuyển sinh, thậm chí phải chuyển hướng đào tạo. Chính vì vậy đổi mới công tác tuyển 

sinh là một trong những trọng tâm chính và là mối quan tâm đặc biệt của nhiều trường 

Đại học và cơ sở giáo dục của nước ta trong những năm gần đây. 

Trong hơn 15 năm xây dựng và phát triển, bằng những chiến lược đào tạo khoa 

học, hợp lý, bền vững, các giải pháp sáng tạo, Khoa Phát triển nông thôn (PTNT) 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã dần khẳng định mình và vươn lên trở 

hành một trong những Khoa có quy mô, uy tín và chất lượng về đào tạo trong lĩnh vực 

khuyến nông và phát triển nông thôn. Bên cạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa 

học thì công tác tuyển sinh luôn được Khoa PTNT và nhà Trường quan tâm đặc biệt. 

Hiện nay, Khoa PTNT có 03 ngành đào tạo gồm: Kỹ sư Khuyến nông, Kỹ sư Phát 

triển nông thôn và Cử nhân Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn. Công tác tuyển sinh 

đối với 03 ngành đào tạo này luôn được Khoa PTNT chú trọng tổ chức hàng năm. Ví 

dụ, các hoạt động truyền thông để chuyển tải thông tin về chương trình đào tạo và cơ 

hội nghề nghiệp được thực hiện thường xuyên. Hoạt động livestream, hoạt động tư vấn 

tuyển sinh và hướng nghiệp tại các Trường phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Ngoài ra, Khoa PTNT cũng sử dụng các công 

nghệ thông tin và truyền thông để chuyển tải thông tin và tương tác với các đối tượng 

tuyển sinh. Nhìn chung, công tác quảng bá tuyển sinh được Khoa PTNT phối hợp với 

các phòng ban chức năng tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó, nhà Trường cũng có các 

hướng dẫn, chỉ đạo và hỗ trợ tích cực công tác tuyển sinh cho Khoa PTNT. 

Trong những năm gần đây công tác tuyển sinh của Nhà trường nói chung có 

nhiều thay đổi mạnh mẽ. Sự cạnh tranh trong tuyển sinh giữa các ngành trong trường 

và trong Đại học Huế cũng ngày càng cao. Ngay cả một số trường có uy tín, bề dày 

lịch sử cũng vẫn phải thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường truyền thông tuyển sinh, 

vẫn có những ngành nghề không tuyển đủ chỉ tiêu. Trước bối cảnh đó, với uy tín và 

chất lượng đào tạo đã được khẳng định, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai đã 

góp phần mang đến một số thành công nhất định trong công tác tuyển sinh của Khoa 

Phát triển nông thôn và Trường Đại học Nông Lâm trong những năm gần đây, đảm 

bảo đủ số lượng để mở lớp theo yêu cầu.  
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Tuy nhiên, dự báo công tác tuyển sinh năm 2022 và những năm sắp tới sẽ gặp 

nhiều khó khăn và thách thức. Điều này là do nhiều nguyên nhân gồm: (1) Sự thay đổi 

về nhu cầu của thị trường lao động; (2) chỉ tiêu tuyển sinh đại học trong nước với hình 

thức tuyển sinh ngày một dễ dàng hơn; và (3) diễn biến dịch Covid rất phức tạp ảnh 

hưởng đến các hoạt động giảng dạy, học tập và tuyển sinh. Vì thế, việc đổi mới công 

tác tuyển sinh là rất quan trọng và hết sức cần thiết, và phải có những giải pháp thích 

hợp để chúng ta có thể thực hiện có hiệu quả công tác tuyển sinh tốt, đảm bảo sự phát 

triển bền vững của Khoa của như của Nhà trường trong những năm sắp tới.  Công 

đoàn Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm xin mạnh dạn đưa ra một 

số giải pháp sau: 

1. Thành lập nhóm chuyên trách làm công tác tuyển sinh Đại học và sau Đại 

học trực thuộc Phòng đào tạo và công tác sinh viên. 

Nhóm chuyển trách tuyển sinh phải có kiến thức và kỹ năng chuyên về tư vấn 

tuyển sinh và quảng bá thương hiệu của Nhà trường. Ví dụ, kỹ năng truyền thông giao 

tiếp; kỹ năng thúc đẩy, kỹ năng thuyết trình. Nhóm chuyên trách phải nắm vững chiến 

lược đào tạo và các ngành đào tạo của trường một cách rõ ràng và biết chuyển tải các 

thông tin này đến đối tượng mục tiêu một cách dễ hiểu nhất. Bộ phận này sẽ xây dựng 

và triển khai kế hoạch quảng bá, tư vấn và tuyển sinh tất cả các hệ đào tạo trong Nhà 

trường kể cả chính quy, vừa học vừa làm, liên thông, liên kết, và sau Đại học. 

2. Thiết lập mối quan hệ mật thiết với các trường Trung học phổ thông và 

doanh nghiệp sử dụng lao động. 

Nhà trường và Khoa cần xây dựng các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các 

trường trung học phổ thông và các doanh nghiệp sử dụng lao động. Các trường Trung 

học phổ thông đóng trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên là trọng tâm. Cần 

phải có các hoạt động liên kết và hợp tác lâu dài giữa Nhà trường và các trường Trung 

học phổ thông. Nhà trường và Khoa cần phối hợp với các trung tâm giáo dục thường 

xuyên trong việc thông báo tuyển sinh, thu nhận hồ sơ cho nhà trường. Nhà Trường và 

Khoa cần có các hợp đồng đào tạo với các doanh nghiệp sử dụng lao động lớn. Cần 

thiết lập được một chuỗi từ tuyển sinh đến đào tạo và sử dụng lao động bền vững. 

3. Ứng dụng mạnh công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác 

quảng bá và tư vấn tuyển sinh. 

Nhóm chuyên trách tuyển sinh của Nhà trường kết hợp với Phòng Khoa học, 

Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện của Nhà trường để thông tin và chuyển tải các 

thông điệp về đào tạo và cơ hội việc làm đến các đối tượng tuyển sinh. Đồng thời, 

Phòng Khoa học, hợp tác quốc tế và thông tin thư viện kết hợp với các cơ quan và báo 

chí để chuyển tải thông tin về trường và cơ hội nghề nghiệp được đào tại trường và 

làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong bối cảnh dịch covid 19 đang 
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còn tiếp tục và công nghiệp 4.0, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông trong công tác tuyển sinh là hết sức cần thiết và có hiệu quả. 

4. Đa dạng hóa các hình thức quảng bá và tư vấn tuyển sinh hàng năm. 

Việc quảng bá và tư vấn tuyển sinh phải được thực hiện bằng nhiều hình thức 

khác nhau, đảm bảo tinh phong phú, đa dạng và thường xuyên. Cố gắng đưa được 

thông tin đến trực tiếp đối tượng một cách kịp thời và dễ hiểu. Các thông tin về Nhà 

trường và hoạt động đào tạo nghề nghiệp, cơ hội việc làm của tường và Khoa nên 

được đăng tải thường xuyên trên các chuyên trang tuyển sinh, trên Website của Nhà 

trường, của Khoa và các phương tiện thông tin đại chúng. Các thông tin này cũng phải 

được cập nhật thường xuyên. Có thể kết hợp với một số công ty chuyên sản xuất các 

sản phẩm dân dụng để phổ biến thông tin về các ngành đào tạo của Khoa và Nhà 

trường lên các sản phẩm đó. 

5. Xây dựng mạng lưới cựu sinh viên và kếp hợp quảng bá tuyển sinh. 

Trong thời gian tới, chúng ta nên cũng cố và tăng cường mạng lưới cựu sinh viên 

của Trường và của các Khoa. Phối hợp với nhóm cựu sinh viên tiêu biểu tại các địa 

bàn cụ thể để hỗ trợ công tác tuyển sinh cho Đại học và sau Đại học của Nhà trường và 

các Khoa. Kết hợp các hoạt động thường xuyên của cựu sinh viên với công tác quảng 

bá tuyển sinh của Trường và Khoa. Tuy nhiên, cũng cần có các chính sách hỗ trợ cho 

các nhóm cựu sinh viên trong công tác tuyển sinh nếu chúng ta muốn có sự tương tác 

và hợp tác lâu dài và hiệu quả của nhóm cựu sinh viên trong công tác tuyển sinh. 

6. Tăng cường và chủ động hợp tác với các doanh nghiệp sử dụng lao động 

trong và ngoài nước. 

Cần tăng cường các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp sử dụng lao động để 

tìm kiếm các cơ hội học tập, thực tập và việc làm cho sinh viên. Thúc đẩy các hoạt 

động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trường Đại học để giúp sinh viên trải nghiệm 

môi trường thực tế ngay trong quá trình học tập. Kết hợp tốt giữa công tác tuyên sinh 

và tạo việc làm cho người học sau khi ra trường. Tổ chức tốt công tác tuyển sinh, đào 

tạo theo hướng linh hoạt và thích ứng với tình hình và nhu cầu của thị trường lao động 

hiện nay. Gắn công tác tuyển sinh và đào tạo tại Trường Đại học với thị trường lao 

động và các vị trí việc làm. Chủ động và tích cực mời các doanh nghiệp lớn tham gia 

vào quá trình thiết kế chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo và đánh giá người học qua 

các kỳ thi, để từ đó sinh viên được đào tạo sát với thực tế và nhu cầu sử dụng lao động 

của doanh nghiệp, đồng thời giúp người học tiếp cận được những thay đổi của công 

nghệ hiện đại mà doanh nghiệp đang áp dụng. 

Bài học kinh nghiệm. 

Công tác tuyển sinh là một hoạt động không hề đơn giản. Việc thực hiện các hoạt 

động tuyển sinh hiệu quả đòi hỏi nhiều nguồn lực. Chuyển biến về nhu cầu của thị 

trường lao động cũng như sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt công nghệ 
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thông tin và truyền thông đòi hỏi người làm công tác tuyển sinh phải có những kiến 

thức và kỹ năng nhất định. Khoa PTNT đã và đang cố gắng thực hiện các chiến lược 

tuyển sinh để đảm bảo công tác đào tạo được thực hiện theo đúng quy định. Trong quá 

trình thực hiện công tác tuyển sinh, bên cạnh những thành công chúng tôi cũng đã gặp 

những khó khăn nhất định. Chúng tôi cũng đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho 

bản thân để từ đó đổi mới hoạt động tuyển sinh ngày một hiệu quả hơn. Nói chung, có 

nhiều bài học đã được rút ra từ việc tham gia công tác tuyển sinh trong những năm 

qua. Sau đây chúng tôi xin đưa ra một số bài học kinh nghiệm về công tác tuyển sinh 

của Khoa PTNT như sau: 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong thực hiện 

công tác tuyển sinh. Chuyển tải thông tin đến với học sinh và phụ huynh một cách kịp 

thời và chính xác. 

- Kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp sử dụng lao động. Xem doanh nghiệp sử 

dụng lao động như là đối tác trong quá trình đào tạo cũng như trong quá quảng bá 

tuyển sinh. Tổ chức các hoạt động ngày hội việc làm tại các Khoa và Trường. 

- Năng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu riêng để làm cở sở cho việc 

quảng bá tuyển sinh. Đẩy mạnh công tác chuyên môn, tập trung nghiên cứu để cho ra 

các sản phẩm mới thuộc chuyên môn của Khoa và Trường để làm căn cứ thu hút người 

học. 

- Nâng cao kiến thức và kỹ năng về công tác tuyển sinh cho cán bộ giảng viên 

phụ trách các hoạt động quảng bá tuyển sinh. Tổ chức tập huấn và chia sẽ kinh nghiệm 

về công tác tuyển sinh cho cán bộ giảng viên phụ trách các hoạt động quảng bá tuyển 

sinh của các Khoa một cách thường xuyên và thiết thực./. 
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PHÁT HUY VAI TRÒ ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN 

TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN, QUẢNG BÁ TUYỂN SINH 

Lê Chí Hùng Cường, Phùng Xuân Linh, Phạm Trần Kim Chi 

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường  

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được biết đến là trường đại học uy tín 

với nhiều thế mạnh, với sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, 

sản phẩm khoa học - công nghệ tiên tiến, hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển nông 

nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập và 

phát triển. 

Trong thời điểm hiện tại có nhiều ngành nghề đào tạo đại học mới đã được cập 

nhật, bổ sung phù hợp với nhu cầu và xu thế của xã hội, việc mỗi học sinh THPT lựa 

chọn được trường, ngành yêu thích và phù hợp với năng lực, điều kiện, hoàn cảnh bản 

thân là vấn đề bức thiết.  

Phát huy vai trò là cầu nối tư vấn, hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, các 

cấp bộ Đoàn đã áp dụng và triển khai nhiều mô hình mới nhằm nâng cao chất lượng 

trong công tác tư vấn, hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên học sinh. Trong bối 

cảnh hiện nay, nhiều đoàn viên thanh niên chọn ngành theo xu hướng ngành "hot" mà 

quên đi yếu tố phù hợp với năng lực, điều kiện bản thân dẫn đến không theo được 

trong quá trình học, hoặc ra trường mà không tìm được công việc phù hợp. Do đó các 

tiếp cận của tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên (ĐTN-HSV) nhà trường hiện 

nay đó chính là theo thứ tự tư vấn nghề, tư vấn ngành, quảng bá hình ảnh nhà trường 

để các bạn thí sinh có thể đưa ra lựa chọn tối ưu nhất; và không kém phần quan trọng 

là giới thiệu môi trường phù hợp thỏa mãn các điều kiện về năng lực bản thân, gia đình 

và nhu cầu xã hội. 

Đúc rút từ thực tiễn tham gia công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh cùng với Nhà 

trường trong nhiều năm qua, ĐTN-HSV đã áp dụng và triển khai nhiều mô hình mới 

nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tư vấn, hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh 

niên học sinh. 

1. Tham gia vào các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đến học sinh 

THPT 

 Nghề nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân. Có 

nghề nghiệp con người mới có cuộc sống ổn định, mới làm cho cuộc sống trở nên có ý 

nghĩa. Câu hỏi chọn nghề gì luôn là vấn đề trăn trở đối với các thế hệ học sinh khi 

bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời, đặc biệt là đối với các em học sinh THPT. Vì vậy, 

tư vấn hướng nghiệp hiện nay có vai trò rất lớn giúp cho học sinh nhận thức đúng đắn 

về nghề nghiệp, chọn được nghề phù hợp với bản thân đồng thời đáp ứng được nhu 

cầu của xã hội, góp phần vào việc phân luồng và sử dụng hợp lí nguồn lao động thúc 

đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững. ĐTN- HSV cùng với Nhà trường liên kết với 
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các đơn vị, trung tâm hướng nghiệp, các trường THPT, các tổ chức Đoàn cơ sở để xây 

dựng chương trình phù hợp với từng đối tượng học sinh.  

Trong những năm qua, đã thành lập các đội hình Tư vấn, quảng bá tuyển sinh kết 

hợp với Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Tỉnh; Đoàn quảng bá tuyển sinh của Nhà 

trường đến với các trường THPT trên địa bàn; Tham gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh 

và hướng nghiệp do báo Tuổi trẻ tổ chức tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, 

Quảng Trị với bình quân 15 lượt tư vấn/năm với đội ngũ tình nguyện viên hơn 200 

đoàn viên, sinh viên. 

Các đoàn tư vấn tuyển sinh đã tham gia bằng nhiều hình thức: thông qua các buổi 

chào cờ, các buổi gặp mặt giao lưu định hướng nghề nghiệp, trao học bổng, đến các 

lớp phát tờ rơi, làm việc với giáo viên chủ nhiệm các lớp để định hướng và hướng dẫn 

đăng ký xét tuyển… 

2. Xây dựng CLB Quảng bá tuyển sinh, phát huy mạng lưới sinh viên - cựu 

sinh viên tại các tỉnh. 

CLB Quảng bá tuyển sinh được Đoàn thanh niên thành lập, quản lý và điều hành 

với hơn 100 thành viên và được điều chỉnh, bổ sung hàng năm. CLB là tập hợp thành 

viên là những cán bộ cốt cán của phong trào ĐTN-HSV Nhà trường, là những cựu học 

sinh có uy tín đến từ các tỉnh miền Trung, Tây nguyên. Hằng năm, CLB tham gia 

quảng bá, phát tờ rơi tại các điểm trường THPT ở địa bàn cư trú, góp phần lan tỏa hình 

ảnh Nhà trường rộng khắp và trực quan đến các bạn học sinh. 

Bảng 1. Tổng hợp số liệu CLB Quảng bá tuyển sinh giai đoạn 2019-2021 

Địa bàn Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Nghệ An - Hà Tĩnh 16 10 05 

Quảng Bình 18 08 07 

Quảng Trị 37 24 21 

Thừa Thiên Huế 33 43 45 

Quảng Nam - Đà Nẵng 17 09 07 

Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên 

- Khánh Hòa 

12 06 08 

Tây Nguyên 10 12 06 

Bên cạnh đó, mạng lưới cựu sinh viên là cựu cán bộ Đoàn - Hội đã chủ động 

phối hợp và xây dựng các hoạt động tư vấn, quảng bá hình ảnh nhà trường thông qua 
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một số mô hình tiêu biểu như: Cùng Hải âu vượt biển, tiếp bước đến trường, tiếp lửa 

18… tại các trường THPT ở Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. 

3. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá trực tuyến 

Hiện nay, hệ thống mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo … luôn 

đóng vai trò không nhỏ trong cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ và đây 

chính là cơ hội để đưa ra các thông điệp marketing online đủ hấp dẫn cuốn hút khơi 

gợi sự tò mò tìm hiểu của học sinh và phụ huynh, nhất là trong bối cảnh diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Nắm bắt được xu thế đó, ĐTN-HSV đã linh hoạt 

chuyển đổi một số hoạt động sang hình thức trực tuyến, chú trọng công tác truyền 

thông và tận dụng thế mạnh mạng xã hội và mạng lưới sinh viên đông đảo để lan tỏa 

hình ảnh nhà trường. Một số hoạt động tiêu biểu như: Cuộc thi Đại sứ sinh viên 

HUAF, Proud to be HUAF-er, Cuộc thi ảnh Tháng năm rực rỡ, Cuộc thi Quân sự và 

em, Cuộc thi sáng tác Video clip truyền thông phòng chống dịch COVID chủ đề “Tự 

hào Việt Nam”, Chương trình phát thanh Radio Online “Chuyện nhà HUAF”… 

Các cuộc thi được tổ chức với mục đích quảng bá hình ảnh, môi trường học tập, 

nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và hoạt động phong trào của trường Đại học Nông 

Lâm, Đại học Huế đến các bạn học sinh THPT. Bên cạnh đó tìm kiếm các gương mặt 

sinh viên đại diện "Chân dung sinh viên Trường Đại học Nông lâm" tham gia vào các 

hoạt động truyền thông, quảng bá tuyển sinh. 

Đoàn viên, sinh viên tích cực chia sẻ lan tỏa chương trình Quảng bá tuyển sinh 

Online của Nhà trường đến hệ thống Fanpage, Groups các trường THPT. Tham gia tư 

vấn, giải đáp các thắc mắc của thí sinh trên các trang mạng của Nhà trường. 

4. Quảng bá hình ảnh Nhà trường thông qua các hoạt động phục vụ cộng 

đồng 

Phát huy thế mạnh là một trong những đơn vị đi đầu trong các tác tình nguyện, 

nhân đạo trong toàn Đại học Huế, ĐTN-HSV đã triển khai các chương trình Tình 

nguyện mùa hè xanh xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh; mô hình Xuân yêu 

thương; Các chương trình gây quỹ hỗ trợ sinh viên, Xe đưa sinh viên về tết… tại các 

địa bàn miền Trung, Tây nguyên với trung bình 6 đội hình/ năm. Bên cạnh đó, hội 

đồng hương sinh viên các tỉnh đang học tại Trường Đại học Nông lâm cũng đồng loạt 

triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu như chương trình Tiếp sức vùng biên, 

Sưởi ấm bản cao của hội sinh viên Nghệ An – Hà Tĩnh. Các công trình thanh niên 

chuyển giao tại các đơn vị đã để lại những hình ảnh tốt đẹp và được địa phương đánh 

giá cao.  

5. Một số định hướng để nâng cao hiệu quả quảng bá tuyển sinh trong thời 

gian tới 

- Thiết kế các chương trình, hoạt động phải đi vào chiều sâu có trọng tâm trọng 

điểm. Nội dung nên đi vào những cái nhỏ nhất, gần gũi nhất của cuộc sống và có sức 
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lan tỏa cao, thu hút sự quan tâm và thị hiếu của giới trẻ. Chú trọng gắn hoạt động với 

phương pháp "học trải nghiệm, sáng tạo" và đưa nhiều hoạt động ngoại khóa hơn đến 

với học sinh THPT; trong đó tập trung vào bốn phương pháp chính là giáo dục kỹ 

năng mềm thông qua các hoạt động của đoàn, chi đoàn lồng ghép trong các tiết chào 

cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt tập thể của trường; giáo dục kỹ năng mềm thông qua sổ tay 

tuyên truyền, inforgraphic...; tạo điều kiện kết nối cho học sinh tham gia các hoạt động 

bề nổi thông qua các loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, hoạt động vui chơi lành 

mạnh, hội trại, thể dục, thể thao, hoạt động xã hội, lao động công ích hay tham gia tiếp 

cận khoa học - kỹ thuật; xây dựng các câu lạc bộ học sinh. 

- Tuyên truyền rộng rãi, kịp thời các thông tin về các chương trình và hoạt động 

sắp được tổ chức. Thông qua việc tuyên truyền sẽ thu hút sự tham gia tích cực của 

đoàn viên - sinh viên, góp phần lan tỏa hình ảnh rộng rãi hơn. 

- Cần tăng cường tập huấn cán bộ Đoàn - Hội, cần nâng cao hơn nữa năng lực 

cán bộ Đoàn - Hội mới có thể đáp ứng yêu cầu hoạt động công tác tuyển sinh trong 

tình hình mới. Rất cần thiết tổ chức các buổi chia sẻ giữa cán bộ phụ trách tuyển sinh 

của nhà trường và cán bộ Đoàn - Hội để sinh viên nắm được quy trình, cách thức triễn 

khai các hoạt động cũng như trang bị đầy đủ các kiến thức phục vụ cho công tác tư vấn 

quảng bá tuyển sinh. Đồng thời, tổ chức những diễn đàn kết nối với đoàn cơ sở các địa 

phương cũng như các trường THPT để sinh viên thể hiện bản thân, tạo động lực để 

sinh viên tích cực tham gia. 

Những giải pháp mới và sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế trong điều 

kiện hiện nay, trong đó chú trọng đề cao vai trò của các tổ chức Đoàn thể và mạng lưới 

sinh viên - cựu sinh viên, chắc chắn công tác tuyển sinh của Trường Đại học Nông 

lâm, Đại học Huế sẽ đạt hiệu quả cao và ngày càng được đổi mới./. 
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VAI TRÒ QUẢNG BÁ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

Nguyễn Thị Xuân Phương 

CĐBP Phòng Khoa học Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện 

1. Tình hình tuyển sinh  

1.1. Tình hình tuyển sinh từ năm 2018-2021 

Với xu hướng xã hội hiện nay thí sinh có nguyện vọng vào Đại học ngày càng 

giảm, thay vào đó là các xu hướng du học, xuất khẩu lao động, học nghề, học cao 

đẳng… Vì vậy, trong những năm vừa qua số lượng thí sinh quan tâm và đăng ký xét 

tuyển vào các trường Đại học nói chung và trường ĐHNL nói riêng đang có chiều 

hướng giảm. Tuy nhiên, năm 2021 tỉ lệ nhập học của Nhà trường lại có chiều hướng 

tăng; đó là kết quả của sự quyết tâm, cố gắng của Ban Tư vấn tuyển sinh và QBTS 

trực tuyến cũng góp phần cho sự thành công của năm này. 

Năm TS Khóa 

Bậc Đại học 

Chỉ tiêu Nhập học Tỷ lệ NH/CT (%) 

2018 52 2320 1155 49,8 

2019 53 2320 840 36,21 

2020 54 1595 767 48,08 

2021 55 1280 1045 81,64 

Tổng hợp chỉ tiêu và nhập học Đại học chính quy của Nhà trường K52-55 

Trước đây, các thí sinh tìm hiểu về ngành học, trường đại học chỉ giới hạn ở các 

kênh tin truyền thống như: nguồn tin ở trường THPT, từ gia đình, bạn bè, truyền hình, 

báo chí… mà với sự phát triển của công nghệ, thí sinh đã tự tìm hiểu các vấn đề mình 

quan tâm thông qua các kênh tin mới như: website, mạng xã hội (facebook, zalo, 

youtube, google…). Chính vì vậy, việc tuyển sinh trực tuyến chính là giải pháp rất 

được quan tâm trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020, 2021 khi đại dịch COVID-

19 đã tác động lớn đến các hoạt động quảng bá tuyển sinh truyền thống. 

1.2. QBTS trực tuyến 

Trường Đại học Nông Lâm đã triển khai các hình thức QBTS trực tuyến như sau: 

- Website: Xây dựng website tuyển sinh: tuyensinh.huaf.edu.vn chú trọng vào hình 

thức, nội dung được trau chuốt. Thông tin tuyển sinh, các hướng dẫn đang ký xét tuyển 
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được cập nhật thường xuyên. Biên tập Các bài viết quảng bá về ngành nghề được các 

khoa gửi lên. Tạo sự thoải mái, thuận lợi cho thí sinh khi cần tra cứu thông tin.  

- Đóng góp cho sự thành công trong quá trình QBTS trực tuyến phải kể đến các 

nền tảng xã hội như: Facebook, zalo. Với Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội hiện 

nay đã tạo cơ hội cho đội ngũ QBTS đưa thông tin cần thiết đến gần với thí sinh hơn. 

Ban tư vấn tuyển sinh còn hỗ trợ trực tuyến, đồng hành với thí sinh trong quá trình 

chọn ngành, hướng dẫn đăng ký xét tuyển, hỗ trợ thí sinh trúng tuyển nhập học… Các 

bài viết hay giới thiệu về ngành nghề, cơ hội việc làm, môi trường học tập được chạy 

quảng cáo để thu hút đúng đối tượng tìm kiếm, mở rộng phạm vi thí sinh được tiếp 

cận. Ngoài ra, các buổi Livestream cũng góp phần không nhỏ trong việc truyền tải 

thông tin đến thí sinh. Tại các buổi Livestream, thí sinh được gặp và tương tác trực 

tuyến với khách mời và được giải đáp các thắc mắc trong quá trình ĐKXT, cũng như 

hướng dẫn nhập học sau khi trúng tuyển. Đây là chương trình QBTS trực tuyến được 

thí sinh quan tâm, tương tác tốt. 

- Bên cạnh đó, thí sinh ĐKXT được nhóm thường trực TVTS chủ động tư vấn, 

hỗ trợ, truyền tải thông tin qua zalo về cơ hội việc làm, môi trường học tập, hỗ trợ tối 

đã khi sinh viên nhập học. 

- Bên cạnh đẩy mạnh tương tác trên mạng xã hội, ban TVTS cũng chú trọng đến 

quảng cáo thông tin của Nhà trường qua cách đặt banner trên các website ngoài có độ 

tin cậy và lượt truy cập cao. 

- Góp phần không nhỏ trong quá trình QBTS trực tuyến là Quảng cáo thông tin 

qua việc tìm kiếm trên Google, đẩy cao vị thứ tìm kiếm của nhà trường để thí sinh dễ 

dàng tìm thấy hơn. 

2. Khó khăn và thuận lợi trong QBTS trực tuyến 

2.1. Thuận lợi 

- Thí sinh ngày càng được tiếp cận nhiều với các nền tảng mạng xã hội cùng với 

công nghệ phát triển nên những vấn đề thí sinh quan tâm về tuyển sinh của Nhà trường 

sẽ được truyền tải sớm và chính xác. 

- Với đội ngũ tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh sẵn 

sàng hỗ trợ trực tuyến 24/24 tạo sự tin cậy cho thí sinh. 

Kết quả cho thấy: 42,2% sinh viên K55 biết đến Nhà trường thông qua internet 

và 15,1% thông qua chương trình livestream TVTS của Nhà trường.  

- Tiết kiệm kinh phí cho nhà tường trong công tác QBTS 

2.2. Khó khăn 

Tuy đạt được hiệu quả nhất định nhưng QBTS trực tuyến vẫn còn nhiều hạn chế: 
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- Công tác truyền thông nội bộ chưa tốt, nhiều cán bộ viên chức vẫn chưa tham 

gia chia sẻ thông tin tuyển sinh của khoa, của trường.  

- Nội dung các buổi livestream của nhà trường vẫn chưa được phong phú. 

- Chưa có nhiều các bài viết giới thiệu chi tiết, sự thú vị của các ngành nghề thu 

hút quan tâm của thí sinh. 

3. Một số giải pháp thực hiện trong công tác tuyển sinh trực tuyến 

- Đánh giá sự thành công trong quá trình quảng bá tuyển sinh phải kể đến công 

đoạn thu hút đầu vào. Để thu hút đầu vào phải đưa ra các thông tin đầy đủ, chính xác 

về ngành đào tạo đến đối tượng tuyển sinh. Tiếp đến, triển khai đặt hàng Khoa, Bộ 

môn viết các bài viết hay, thực tế về các ngành nghề thu hút thí sinh. 

- Thường xuyên tương tác trên các nền tảng xã hội, tạo sự tin tưởng cho thí sinh; 

Chia sẻ các thông tin của Nhà trường; các bài viết hay liên quan đến các ngành nghề 

Nhà trường đang đào tạo. 

- Đẩy mạnh chạy quảng cáo các bài viết hay về ngành nghề của trường, các 

chương trình nhận được sự quan tâm của thí sinh như: cơ hội việc làm, thực tập hưởng 

lương tại các tập đoàn, công ty lớn… 

- Chú trọng xây dựng kịch bản, dựng clip về Quảng bá tuyển sinh 2022 của Nhà 

trường với nội dung mới lạ, thu hút, tập trung vào các điểm thí sinh quan tâm. 

- Nâng cấp trang thiết bị máy móc, chuyên nghiệp, hiện đại. Cập nhật công nghệ 

mới, học tập, phối hợp với các đơn vị tổ chức sự kiện và tuyển sinh chuyên nghiệp để 

nâng cao chất lượng dịch vụ 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động livestream về các nội dung thu hút trên 

fanpage như: cơ hội việc làm, cuộc thi khởi nghiệp, các hoạt động văn hóa thể thao, các 

cuộc thi, giới thiệu ngành nghề đào tạo. Chú trọng đến các nội dung Livestream được thí 

sinh quan tâm nhiều, đặc biệt là chương trình internship. Các hoạt động livestream kéo 

dài xuyên suốt cả năm và cần được triển khai sớm trong thời gian thí sinh tìm hiểu và 

quyết định chọn trường.  

4. Kết luận 

Tuyển sinh luôn là vấn để còn nhiều thách thức, khó khăn cho Nhà trường nói 

riêng và cho các Trường đào tạo khối nông nghiệp nói chung. Đặc biệt, trong tình hình 

dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, khi không thể thực hiện QBTS trực tiếp ở nhiều khu 

vực thì QBTS trực tuyến chính là giải pháp để tiếp cận và truyền tải thông tin đến 

người quan tâm. Kết quả tuyển sinh năm 2021 cho thấy QBTS trực tuyến đóng vai trò 

quan trọng vì thế nhà trường cần chú trọng đầu tư đẩy mạnh mảng QBTS trực tuyến 

đặc biệt với nhiều hình thức khác nhau như truyền thông và quảng bá trên các nền tảng 

xã hội, đăng các bài viết trên website với thông tin đầy đủ chi tiết để tạo sự hứng thú 

và quan tâm cho thí sinh thì sẽ tạo hiệu quả cao trong QBTS thời gian tới./. 



                                                  

 

44 

  
Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyển sinh của Trường Đại học Nông Lâm 

 

BAN BIÊN TẬP 

 

Trưởng ban 

Lê Trọng Thực 

Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Nông Lâm 

Phó Trưởng ban 

Trần Quang Vui 

Phó Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Nông Lâm 

Ủy viên 

Nguyễn Trọng Dũng Phó Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Nông Lâm 

Dương Văn Thành   Ủy viên BTV CĐCS Trường Đại học Nông Lâm 

Trần Minh Quang   Ủy viên BCH CĐCS Trường Đại học Nông Lâm 

Hồ Sỹ Vương   Ủy viên BCH CĐCS Trường Đại học Nông Lâm 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh   Cán bộ VP CĐCS Trường Đại học Nông Lâm 


