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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 

TRUNG ƢƠNG TP. HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 409/TB-CĐSPTW-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 7 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Tuyển sinh trình độ Cao đẳng – Hình thức vừa làm vừa học năm 2019 

Ngành Giáo dục mầm non 
 

 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Tuyển sinh 

trình độ Cao đẳng – Hình thức vừa làm vừa học – Ngành Giáo dục mầm non năm 2019 như sau: 

 1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước. 

 2. Đối tƣợng tuyển sinh: 

  + Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT); 

  + Đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành khác. 

 3. Phƣơng thức tuyển sinh: 

  3.1. Đối tượng đã tốt nghiệp Trung học phổ thông: 

   a. Tổ hợp môn xét tuyển: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (khối M). 

   b. Hình thức xét tuyển: 

    + Môn Ngữ văn, Toán: sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 12, hoặc sử dụng 

kết quả từ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019. 

   + Môn Năng khiếu (khối M):  

     - Sử dụng kết quả thi môn Năng khiếu hệ chính quy năm 2019 do Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, hoặc các trường khác tổ chức. 

     - Hoặc dự thi môn Năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong đợt tuyển sinh này. 

  3.2. Đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành khác: 

   a. Tổ hợp môn xét tuyển: Năng khiếu (khối M). 

   b. Hình thức xét tuyển: 

     - Sử dụng kết quả thi môn Năng khiếu hệ chính quy năm 2019 do Trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, hoặc các trường khác tổ chức. 

     - Hoặc dự thi môn Năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong đợt tuyển sinh này. 

 4. Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu và xét tuyển: 

   4.1. Hồ sơ đăng ký dự thi Năng khiếu và xét tuyển (sử dụng cho các đối tượng 

dự thi Năng khiếu trong đợt tuyển sinh này):  

    - Hồ sơ tuyển sinh Hình thức vừa làm vừa học (theo mẫu, phát hành tại 

Trường hoặc có thể tải trên website của Trường). 

    - Đối với đối tượng đã tốt nghiệp THPT: 01 Học bạ và 01 bằng Tốt nghiệp 

THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao có chứng thực).  

    - Đối với đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành khác: 01 

Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học và 01 bảng điểm (bản sao có chứng thực). 

    - 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. 

    - 02 ảnh 3x4 (trong vòng 6 tháng tính đến ngày đăng kí dự thi). 

    - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 
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   4.2. Hồ sơ xét tuyển (sử dụng cho các đối tượng lấy kết quả thi môn Năng khiếu 

từ hệ chính quy năm 2019): 

    - Hồ sơ tuyển sinh Hình thức vừa làm vừa học (theo mẫu, phát hành tại 

Trường hoặc có thể tải trên website của Trường). 

    - Đối với đối tượng đã tốt nghiệp THPT: 01 Học bạ và 01 bằng Tốt nghiệp 

THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao có chứng thực).  

    - Đối với đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành khác: 01 

Bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học và 01 bảng điểm (bản sao có chứng thực). 

    - Giấy chứng nhận kết quả thi Năng khiếu khối M. 

   - 01 bản photo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. 

   - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

 5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký: 

   5. 1. Thời gian đăng kí dự thi Năng khiếu và xét tuyển: từ ngày 15/7/2019 đến 

ngày 28/9/2019. (Buổi sáng: từ 8g30 đến 11g30; Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g30). 

   5.2. Địa điểm nhận hồ sơ: 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. 

  5.3. Lệ phí đăng kí: 

   - Hồ sơ xét tuyển: 50.000 đồng/thí sinh. 

   - Hồ sơ dự thi Năng khiếu và xét tuyển: 350.000 đồng/thí sinh. 

 6. Thời gian nhận giấy báo thi và thi môn Năng khiếu: 

  - Thời gian nhận giấy báo dự thi: từ ngày 01/10/2019 đến ngày 5/10/2019. 

(Trường không gửi giấy báo thi về cho thí sinh, thí sinh nhận giấy báo dự thi trực 

tiếp tại phòng Đào tạo). 

   - Thời gian thi tuyển môn Năng khiếu dự kiến: Ngày 06/10/2019. 

 7. Thời gian học:  

  Nếu trúng tuyển, thí sinh được lựa chọn 01 trong 02 thời gian học sau:  

   + Lớp học: các buổi tối, từ thứ hai đến thứ sáu. 

   + Lớp học: cả ngày thứ bảy, chủ nhật. 

 8. Kinh phí đào tạo: 

  - Kinh phí dự kiến năm học 2019-2020 (từ 60 sinh viên/lớp trở lên): 8.500.000/năm. 

  (Không bao gồm kinh phí tuyển sinh, thực tập, tốt nghiệp) 

Mọi chi tiết 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: (028) 38 303 590, 

email: tuyensinh@ncehcm.edu.vn. 

 - Hoặc truy cập trang thông tin điện tử tuyển sinh: http://cdsptw-tphcm.vn, hoặc  

http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn 

 

  KT. HIỆU TRƢỞNG 

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƢỞNG 
 - Ban Giám hiệu; 

 - Các đơn vị; 

 - Đăng Website (Đã ký) 

 - Lưu: VT, ĐT.                            

  ThS. Nguyễn Nguyên Bình 
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