
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

Số: 1199 /TB-CĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày 16 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, cao đẳng chính quy 

Đợt II - Năm 2021 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo tuyển sinh ngành Giáo 

dục Mầm non, cao đẳng chính quy – Đợt II, năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Chỉ tiêu xét tuyển 

Ngành xét tuyển 

Chỉ tiêu dự kiến (30) 

Tổ hợp môn xét tuyển 
Xét điểm thi 

tốt nghiệp 

THPT 2021 

Xét điểm học 

bạ lớp 12 

Giáo dục Mầm non 

51140201 

(Miễn học phí) 
18 12 

M05 (Văn-Sử-Năng khiếu) 

M06 (Toán-Văn-Năng khiếu) 

2. Phạm vi xét tuyển 

 Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận. 

3. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo 

dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp 

(trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT 

phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định 

của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương 

trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ 

tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau 

đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). 

4. Phương thức xét tuyển 

- Thí sinh có thể chọn một hoặc cả hai phương thức để xét tuyển: 

+ (PT1) Xét điểm thi THPT quốc gia năm 2021 kết hợp điểm thi năng khiếu. 

+ (PT2) Xét điểm học bạ cuối năm lớp 12 kết hợp điểm thi năng khiếu. 

- Thi sinh đăng ký thi năng khiếu, xem thông tin cụ thể tại Thông báo số          

1195/TB-CĐCĐ ngày 15/9/2021 về thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục 

Mầm non của Trường. 
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- Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường ĐH, CĐ khác tổ 

chức, với nội dung thi phù hợp với yêu cầu xét tuyển của Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Bình Thuận. 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:  

- (PT1) Xét điểm thi THPT quốc gia năm 2021 kết hợp điểm thi năng khiếu: 

+ Điểm trung bình cộng các bài thi/môn thi xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp 

THPT theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định. 

+ Điểm xét tuyển từ 17,0 trở lên. 

- (PT2) Xét điểm học bạ cuối năm lớp 12 kết hợp điểm thi năng khiếu:  

+ Điểm trung bình cộng các bài thi/môn thi xét tuyển sử dụng kết quả học tập 

THPT lớp 12 tối thiểu là 6,5 trở lên. 

+ Điểm xét tuyển từ 17,0 trở lên. 

6. Hồ sơ xét tuyển và phương thức đăng ký: Phụ lục I. 

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

Đợt xét 

tuyển 

Thời gian đăng ký 

 xét tuyển 

Thông báo kết quả 

trúng tuyển (dự kiến) 
Thời gian 

nhập học (dự kiến) 

Đợt 2 16/9-06/10/2021 10/10/2021 11-12/10/2021 

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 266252 

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

Nơi nhận: 
- HĐTS; 

- Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận; 

- Các trường THPT trên địa bàn tỉnh; 

- Website và Fanpage Trường CĐCĐ Bình Thuận; 

- Lưu: VT, ĐT&NCKH. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Quang Tân 

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


Phụ lục I 

HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ 

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 
(Ban hành kèm theo Thông báo số .../….…-… ngày .../.../...) 

 

1. Hồ sơ xét tuyển  

- Phiếu đăng ký xét tuyển (nhận tại Ban tuyển sinh hoặc in tại http://daotao.btu.edu.vn). 

- Bản photo có chứng thực hoặc (bản gốc và bản photo nếu nộp trực tiếp) 

các giấy tờ sau: (Trường trả bản gốc ngay sau khi đối chiếu) 

 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 2021 hoặc bằng tốt nghiệp THPT; 

 Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 (nếu xét tuyển 

phương thức điểm thi THPT 2021) hoặc Học bạ THPT 2021 (nếu xét tuyển phương 

thức điểm điểm học bạ lớp 12); 

  Sổ hộ khẩu; 

 Kết quả thi năng khiếu 2021 (nếu thí sinh thi năng khiếu tại các trường 

ĐH, CĐ khác); 

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

2. Phương thức đăng ký 

Thí sinh nộp hồ sơ tại bưu điện hoặc trực tiếp tại trường 

Địa chỉ: Ban Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận  

205 Lê Lợi, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Điện thoại 0252 3828150 hoặc 0911 266 252 

 

  



 

 

Phụ lục II 

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 
(Ban hành kèm theo Thông báo số .../…………-… ngày .../.../...) 
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