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THÔNG BÁO  

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 

NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON 

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính 

quy, ngành Sư phạm Mầm non như sau: 

1. Phạm vi tuyển sinh:  Trong cả nước. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:  75 

3. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có tham dự kỳ thi THPT 

Quốc gia năm 2017 hoặc học bạ THPT và kết quả thi môn Năng khiếu thuộc tổ hợp môn 

thi M00 (Toán, Ngữ văn và Năng khiếu) do các trường Đại học hoặc Cao đẳng tổ chức 

năm 2017. 

4. Hình thức xét tuyển: Xét kết quả môn Văn, Toán từ học bạ THPT hoặc từ kỳ 

thi THPT Quốc gia 2017 và kết quả thi môn Năng khiếu thuộc tổ hợp môn thi M00 do các 

trường Đại học hoặc Cao đẳng tổ chức năm 2017. 

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Trường (Phát hành tại phòng 

Đào tạo hoặc tải từ Website của Trường). 

- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 hoặc Giấy chứng nhận 

kết quả tốt nghiệp THPT hoặc học bạ THPT (photo có chứng thực). 

- Giấy chứng nhận kết quả thi Năng khiếu tổ hợp môn thi M00 do các trường Đại 

học hoặc Cao đẳng khác tổ chức (đối với thí sinh dự thi Năng khiếu tại Trường ngày 10, 

11/7/2017 không phải nộp). 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

6. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng /hồ sơ.  

Các hồ sơ không đúng quy định hoặc không nộp lệ phí sẽ không được xét tuyển. 

7. Hình thức, thời gian và nơi nhận hồ sơ: 

  Hình thức:  Thí sinh đăng kí xét tuyển theo một trong hai cách sau: 

- Cách 1:  Nộp trực tiếp hồ sơ và lệ phí xét tuyển tại Trường.  

- Cách 2: Gửi hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo 

hình thức thư bảo đảm chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng 



Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 182, Nguyễn Chí Thanh, Phường 

3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 

     Thời gian: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 15/8/2017. Đối với thí sinh nộp qua 

đường bưu điện tính dấu của bưu điện nơi gửi đi.  

 Nơi nhận: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố 

Hồ Chí Minh, số 182, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.   

8. Kết quả xét tuyển và nhập học năm học mới:  

- Ngày 25/8/2017 Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển, niêm yết tại 

bảng tin và đăng tải trên Website của Trường.   

- Thí sinh xem kết quả xét tuyển tại Website: http://www.cdsptw-tphcm.vn  

- Những thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học từ 

ngày 28/8/2017  đến ngày 11/9/2017 tại Cơ sở 1 của Trường, số 182, Nguyễn Chí Thanh, 

Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mọi chi tiết xin liên hệ:  Phòng Đào tạo, Điện thoại: (028)38 303 590;  (028)38 390 606 

 Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận:    
  - Bộ phận quản lý Website;           

  - Lưu: VT, ĐT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

  

 

 

PGS.TS. Lê Văn Tiến 

http://www.cdsptw-tphcm.vn/

