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I. BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG 
1. Đ/c Phạm Thị Duyên (CTHĐ):  
Chỉ đạo chung. Trực tiếp: 
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

 - Chỉ đạo bộ phận văn phòng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho công tác tuyển sinh: 
 + Thông báo và hướng dẫn quy trình, thủ tục tuyển sinh. 
 + Túi đựng hồ sơ tuyển sinh  
 + Phiếu đăng ký tự nguyện (6 mục): mua Sách giáo khoa, đồng phục; đăng ký học 
kỹ năng sống, Tiếng Anh liên kết với giáo viên người nước ngoài (100% GV là GV 
người bản ngữ), Tiếng Nhật liên kết với giáo viên người nước ngoài (tỉ lệ GV là GV 
người bản ngữ và người Việt phù hợp);  ăn bán trú cho học sinh của CMHS. 
 + Các biểu hướng dẫn và các hồ sơ liên quan khác. 
 - Chỉ đạo đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
 - Chịu trách nhiệm trong việc phát ngôn chính thức, xử lý mọi tình huống phát 
sinh. 
 2. Đ/c Dương Quang Tuyến (PCTHĐ): 
 - Tham mưu trong công tác chỉ đạo chung. 
 - Trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo về CSVC, an ninh trật tự trong quá trình 
tuyển sinh. 
 - Phối hợp để trực tiếp chỉ đạo việc tuyển sinh (đúng quy định; đúng quy trình; 
đúng lịch; đúng yêu cầu tiến độ). 
 3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên (Thư ký HĐ): 
 - Trực tiếp phụ trách về công tác tổng hợp, thống kê phục vụ chế độ TTBC. 
 - Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh do Chủ tịch HĐ phân công. 



2 
 
 
 II. CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG: 
 1.  Các đ/c Nguyễn Thị Minh Hồng, Nguyễn Thị Hồng Thúy, Nguyễn Duy Kỳ: 
 - Trực tiếp phụ trách công tác đăng nhập tuyển sinh trực tuyến. 
 - Trực tiếp hướng dẫn về kỹ thuật cho các thành viên trong HĐ để thực hiện TS 
trực tuyến. 
 - Tham mưu cho Ban LĐHĐ để hướng dẫn cụ thể cho CMHS về quy trình thực 
hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến; đồng thời có trách nhiệm giúp đỡ CMHS trong quá 
trình thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến. 
 - Thực hiện chế độ TTBC. 
 - Phối hợp với các thành viên trong hội đồng thực hiện công tác tuyển sinh theo 
nhiệm vụ được phân công. 

2. Các thành viên còn lại: 
 Phối hợp phát và tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nhập dữ liệu tuyển sinh; thực hiện các 

nhiệm vụ do Chủ tịch HĐTS phân công. 
 III. LỊCH TRỰC VÀ LÀM VIỆC: 
 Theo biểu đính kèm 
 
 
 CHỦ TỊCH HĐTS 

 
 
 
 
 

Phạm Thị Duyên 
   

 

 


