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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non 

Cao đẳng chính quy, đợt 1 - Năm 2022 

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

dục Mầm non, trình độ cao đẳng hệ chính quy, đợt 1 - Năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thông tin ngành tuyển 

NGÀNH 
Chỉ tiêu 

(dự kiến) 
TỔ HỢP XÉT TUYỂN 

Giáo dục Mầm non 

Mã ngành: 5114021 

Mã trường: C47 

150 
M05: Văn, Sử, Năng khiếu 

M06: Toán, Văn, Năng khiếu 

2. Học phí: Miễn học phí 

3. Phạm vi xét tuyển 

 Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trên toàn tỉnh Bình Thuận, không 

phân biệt huyện, thị xã, thành phố. 

4. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt 

Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. 

5. Phương thức tuyển sinh  

- Phương thức 1 (Mã PT: 405): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

tuyển sinh với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (60% chỉ tiêu). 

- Phương thức 2 (Mã PT: 406): Kết hợp điểm học bạ cuối năm lớp 12 với điểm 

thi năng khiếu để xét tuyển (40% chỉ tiêu). 

Trong trường hợp có một phương thức không tuyển hết chỉ tiêu, nhà trường 

chuyển chỉ tiêu cho phương thức còn lại. 

Thí sinh dùng điểm môn năng khiếu thi tại Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Bình Thuận hoặc kết quả thi năng khiếu năm 2022 tại các trường ĐH, CĐ khác 

phù hợp với ngành đăng ký để tham gia xét tuyển. 
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6. Ngưỡng đầu vào 

- Đối với phương thức Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm tuyển sinh với 

điểm thi năng khiếu để xét tuyển: theo ngưỡng do Bộ GD&ĐT công bố trong năm 

tuyển sinh. 

- Đối với phương thức Kết hợp điểm học bạ cuối năm lớp 12 với điểm thi năng 

khiếu để xét tuyển: Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp 

THPT từ 6,5 trở lên. 

- Điểm thi năng khiếu dùng để xét tuyển từ 5,0 trở lên đối với tất cả phương 

thức xét tuyển. 

7. Điều kiện phụ xét tuyển 

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách thì thứ tự ưu 

tiên như sau: 

- Ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn. 

- Ưu tiên thí sinh có tổng điểm 02 môn văn hoá thuộc tổ hợp xét tuyển cao hơn. 

8. Hồ sơ và hình thức đăng ký xét tuyển đợt 1 

+ Thí sinh xét tuyển ở tất cả phương thức, thực hiện đăng ký trực tuyến trên 

Hệ thống theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

+ Thời gian đăng ký trực tuyến: Theo Kế hoạch triển khai của Bộ GD&ĐT (Ban 

hành kèm Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác 

tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN năm 2022, ngày 17/6/2022). 

+ Lưu ý: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước liên hệ 

Trường THPT, Sở GD&ĐT để được cấp tài khoản đăng ký xét tuyển trên Hệ 

thống theo Quy định của Bộ GD&ĐT (Xem hướng dẫn tại Phụ lục V, Công văn số 

2598/BGDĐT-GDĐT hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành 

GDMN ngày 20/6/2022).  

9. Thi năng khiếu 

 - Ngày thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Bình Thuận: 

+ Đợt 1: Ngày 16/7/2022. 

+ Đợt 2 (nếu có): Dự kiến ngày 15/10/2022. 

- Hướng dẫn đăng ký, thông tin chi tiết xem Thông báo thi năng khiếu tại 

http://tuyensinh.btu.edu.vn/. 

- Lưu ý: Nếu thí sinh sử dùng kết quả thi năng khiếu tại trường ĐH, CĐ khác 

(đối với tất cả phương thức xét tuyển), nộp bản sao hợp lệ Phiếu kết quả thi năng 
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khiếu tại Ban tuyển sinh, Trường CĐCĐ Bình Thuận trước 17g00 ngày 20/7/2022 

(để phối hợp cung cấp dữ liệu trên Hệ thống). 

10. Xét tuyển thẳng 

- Trường xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

+ Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) 

của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình 

độ tương đương. 

+ Thí sinh có hộ khẩu thưởng trú tại Bình Thuận. 

+ Thí sinh có bẳng trung cấp ngành Sư phạm Mầm non loại giỏi trở lên, 

hoặc có bằng trung cấp ngành Sư phạm Mầm non loại khá và có ít nhất 02 

năm làm việc đúng ngành được xét tuyển thẳng.  

- Chỉ tiêu tuyển thẳng chiếm tối đa 5% tổng chỉ tiêu. Nếu số thí sinh đăng ký 

xét tuyển thẳng vượt quá chỉ tiêu thì ưu tiên chọn thí sinh có kết điểm tổng kết toàn 

khoá ngành Sư phạm mầm non, trình độ trung cấp, theo thứ tự từ cao đến thấp. 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (gồm bìa hồ sơ đựng các giấy tờ):  

+ Phiếu đăng ký (Xem Phụ lục hoặc http://tuyensinh.btu.edu.vn/); 

+ Bản photo chứng thực hoặc bản photo không cần chứng thực kèm bản 

gốc để đối chiếu trả lại cho thí sinh, các giấy tờ: 

(1) Bằng tốt nghiệp THPT; 

(2) Bằng tốt nghiệp trung cấp SPMN; 

(3) Bảng điểm toàn khoá trung cấp SPMN; 

(4) Sổ hộ khẩu hoặc xác minh thường trú; 

(5) Thẻ CMND/CCCD; 

(6) Xác nhận số năm công tác tại cơ sở GDMN (nếu bằng trung cấp loại khá). 

- Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng: từ ngày thông báo đến hết 14/7/2022. 

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://tuyensinh.btu.edu.vn/ 

Nơi nhận: 
- HĐTS; 

- Các trường THPT trên địa bàn tỉnh; 

- Website Trường CĐCĐ Bình Thuận; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH, LP (30). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Trương Văn Chính 

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


Phụ lục 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 

 (Kèm Thông báo số 603/TB-CĐCĐ ngày 22/6/2022 của Trường CĐCĐ Bình Thuận) 

 


		2022-07-08T08:23:05+0700
	Việt Nam
	Trương Văn Chính<tvchinh@btv.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-07-08T08:36:52+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Bình Thuận<cdcdbt@btu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




