
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

Số: 1276 /TB-CĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày 27 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh cao đẳng và trung cấp các ngành giáo dục nghề nghiệp 

Hệ chính quy - Đợt III, năm 2021 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo tuyển sinh trình độ cao 

đẳng và trung cấp các ngành Giáo dục nghề nghiệp - Hệ chính quy - Đợt III, năm 

2021, cụ thể như sau: 

1. Các ngành xét tuyển 

1.1. Trình độ cao đẳng: Thời gian đào tạo: 02,5 năm. 

TT Ngành xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

Học phí dự kiến 

(VNĐ/HK) 

1 Tiếng Anh 90 2.470.000 

2 Kế toán doanh nghiệp 55 2.352.000 

3 Quản trị văn phòng 50 2.924.000 

4 
Quản trị kinh doanh 
Chuyên ngành QTKD dịch vụ 

Chuyên ngành QTKD Nhà hàng, Khách sạn & Du lịch 
55 

 

2.655.000 

3.090.000 

5 Tin học ứng dụng 30 2.835.000 

6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 30 2.556.000 

1.2. Trình độ trung cấp 

Thời gian đào tạo: 01,5 năm (riêng học sinh THCS được học bổ sung kiến 

thức VHPT thêm thời gian tương đương 01 năm, nếu có nguyện vọng). 

Ngành xét tuyển Chỉ tiêu 
Học phí 
(VNĐ/HK) 

Ghi chú 

Kỹ thuật chế biến món ăn 30 2.688.000 
Học sinh THCS miễn học 

phí học nghề 

2. Phạm vi xét tuyển: Xét tuyển trên phạm vi toàn quốc. 

3. Đối tượng tuyển sinh 

3.1. Đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng 

- Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; 

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình Giáo dục phổ thông, hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng 
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kiến thức văn hóa trung học phổ thông, hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối 

lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 

3.2. Đối tượng tuyển sinh trình độ trung cấp 

Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. 

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

5. Hồ sơ và hình thức đăng ký 

5.1 Hồ sơ đăng ký gồm: 

- Phiếu đăng ký (xem tại Phụ lục hoặc http://daotao.btu.edu.vn); 

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau:  

+ Thí sinh THCS: Bằng tốt nghiệp THCS, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời 2021; 

+ Thí sinh THPT: Bằng tốt nghiệp THPT, hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời 2021; 

  + Thí sinh tốt nghiệp trung cấp: Bằng tốt nghiệp trung cấp và giấy chứng 

nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu 

khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, hoặc chứng nhận đã học và thi 

đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định. 

- Lệ phí xét tuyển: 40.000đ. 

5.2 Các hình thức đăng ký (chọn một trong các cách dưới đây) 

- Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký. 

- Đăng ký trực tuyến (online) tại website trường: http://daotao.btu.edu.vn. 

(hoặc tại http://tuyensinh.gdnn.gov.vn, trên trang thông tin điện tử của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, ứng dụng “Chọn nghề”)  

5.3 Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 

- Phiếu đăng ký: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trường CĐCĐ Bình 

Thuận hoặc đăng ký trực tuyến theo quy định tại mục 5.2; 

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ nói tại điểm 5.1 và lệ phí xét tuyển nộp 

trực tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện, đến Trường CĐCĐ Bình Thuận. 

6. Thời gian đăng ký xét tuyển, thông báo trúng tuyển, nhập học 

Đợt xét 

tuyển 
Thời gian xét tuyển 

Thông báo kết quả 

trúng tuyển (dự kiến) 
Thời gian 

nhập học (dự kiến) 

Đợt 3 
Từ ngày thông báo đến 

trước 17g00, 14/10/2021 
15/10/2021 18/10/2021 

 

http://daotao.btu.edu.vn/
http://daotao.btu.edu.vn/
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Thông tin liên hệ: 

Ban Tuyển sinh – Cơ sở 1 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. 

- Địa chỉ: Số 205 đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Điện thoại: (0252) 3 828150 hoặc 0911 266 252 

- Email: bants@btu.edu.vn - Website: http://daotao.btu.edu.vn./. 

Nơi nhận: 
- HĐTS; 

- Các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh; 

- Website và Fanpage Trường CĐCĐ Bình Thuận; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Quang Tân 

mailto:bants@btu.edu.vn
http://daotao.btu.edu.vn./


Phụ lục 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
(Kèm Thông báo số …/...-... ngày .../…/...) 
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