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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

Số: 06/TB-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 5 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 
Về việc thí sinh đến đăng ký dự thi Năng khiếu 

  

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.Hồ Chí Minh 

thông báo đến các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển sinh các ngành có xét tuyển điểm 

thi môn Năng khiếu: Sư phạm âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục mầm non, 

Giáo dục đặc biệt (danh sách đính kèm) vào Trường  (Mã trường: CM3) nhưng 

chưa đăng ký dự thi Năng khiếu như sau: 

1. Thời gian đăng ký dự thi Năng khiếu: Đến hết 17 giờ 00,  ngày 30/6/2017. 

2. Ngày thi Năng khiếu: Ngày 10, 11 tháng 7 năm 2017. 

3. Thủ tục, hồ sơ đăng ký dự thi môn Năng khiếu: 

- Phiếu đăng ký dự thi Năng khiếu (Mẫu Phiếu số 2, thí sinh truy cập tại 

địa chỉ Website: http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn hoặc nhận trực tiếp tại phòng Đào 

tạo của Trường). 

- Bản photocoppy Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. 

- 02 ảnh (4x6) mới chụp trong vòng 6 tháng (ghi rõ họ và tên, ngày tháng 

năm sinh vào mặt sau của mỗi tấm ảnh). 

- Lệ phí dự thi: 300.000 đồng/thí sinh 

- 01 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại người nhận. 

- Hồ sơ ĐKDT và lệ phí dự thi thí sinh có thể nộp trực tiếp tại Trường 

hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. 

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành 

phố Hồ Chí Minh. 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 08.38.303590 - 0908787600 

  Trân trọng ./. 

         KT. TRƯỞNG PHÒNG     

Nơi nhận:  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG        

- BGH; 

- Đăng website;       

- Lưu ĐT.                   (Đã ký) 

       

Võ Đình Vũ 

http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/images/phieuxettuyen2017/PHIEU%20SO%202.pdf
http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/

