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THÔNG BÁO 

Thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, 

trình độ cao đẳng, hệ chính quy, năm 2022 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo thi tuyển sinh môn năng 

khiếu ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng, hệ chính quy, năm 2022 như sau: 

1. Đối tượng dự thi năng khiếu 

Thí sinh có nhu cầu học ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng, hệ 

chính quy, phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc đang hoàn thành chương trình lớp 12; 

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận. 

2. Hồ sơ đăng ký dự thi 

- Phiếu đăng ký dự thi (nhận tại Ban Tuyển sinh hoặc in tại 

https://tuyensinh.btu.edu.vn/); 

- 03 ảnh 2x3 kiểu chứng minh thư, chụp trong vòng 6 tháng; 

- Lệ phí dự thi: 300.000đ/hồ sơ. 

3. Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/7/2022. 

4. Cách thức đăng ký 

Nộp hồ sơ và lệ phí tại bưu điện hoặc đến trực tiếp tại Trường 

- Địa chỉ Ban Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận 205 Lê 

Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận - 0911 266 252. 

- Thông tin tài khoản Trường CĐCĐ Bình Thuận: Ngân hàng Vietinbank – 

128 0000 73865 (Nếu chuyển khoản thí sinh ghi nội dung “Họ và tên, ngày tháng 

năm sinh, ĐTDĐ” - Ví dụ: Nguyễn Thị A, 01/01/2004, 0123456789) 

5. Nội dung thi 

Thí sinh dự thi năng khiếu ở 03 nội dung: Hát tự chọn, kể chuyện, đọc diễn 

cảm; hình thức thi vấn đáp, cụ thể như sau: 

a) Hát tự chọn: Thí sinh tự chọn và hát một bài hát lời Việt, theo các chủ đề: 

Quê hương, người mẹ, tuổi trẻ, mùa xuân, trường học (những bài hát tự chọn được 

phép phổ biến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Thí sinh không được sử 

dụng micro và nhạc đệm. Thời gian thi không quá 03 phút. 

b) Kể chuyện: Thí sinh tự chọn trích đoạn một câu chuyện có tính giáo dục, 

phù hợp với tuổi thơ để kể. Thời gian chuẩn bị 02 phút, trình bày 03 phút. 
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c) Đọc diễn cảm: Thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên một bài thơ phù hợp với lứa 

tuổi mầm non, để đọc diễn cảm. Thời gian thi: Chuẩn bị 02 phút, trình bày 03 phút. 

Ghi chú: Thí sinh sẽ bị điểm không (0) môn năng khiếu, nếu bỏ thi ít nhất 

một trong ba nội dung trên. 

6. Lịch thi (dự kiến) 

- 14g30, ngày 22/7/2022, thí sinh mang theo CMND/CCCD tập trung tại 

phòng Hội trường cơ sở 1, Trường CĐCĐ Bình Thuận nhận giấy báo dự thi, nghe 

phổ biến lịch thi và quy chế thi. 

- Ngày 23/7/2022 thi năng khiếu tại Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Bình Thuận. Buổi sáng bắt đầu từ 07g00, buổi chiều bắt đầu từ 13g30. 

7. Lưu ý 

- Điểm thi môn năng khiếu có hệ số 1, mức điểm thi xét tuyển lớn hơn 5.0. 

- Kết quả thi năng khiếu dùng để xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non của 

Trường, ở tất cả các đợt xét tuyển (nếu có). Tổ hợp môn xét tuyển: (M05) Văn, 

Sử, Năng khiếu hoặc (M06) Toán, Văn, Năng khiếu. 

- Để xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non thí sinh cần nộp hồ sơ xét tuyển theo 

Thông báo số 319/TB-CĐCĐ ngày 04/4/2022 về Tuyển sinh cao đẳng và trung cấp 

hệ chính quy, năm 2022 (đăng trên website). 

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: https://tuyensinh.btu.edu.vn//. 

 

 

 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- HĐTS;  

- Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận; 

- Các trường THPT tỉnh Bình Thuận; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH, LP (30). 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Trương Văn Chính 
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Phụ lục 

(Kèm theo Thông báo số …/...-... ngày .../…/....... ) 
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