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THÔNG BÁO 

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ngành Giáo dục Mầm Non 

Cao đẳng Chính quy, năm 2022 
 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại 

học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển 

sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm 

non trình độ cao đẳng năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 3580/BGDĐT-GDĐH ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo 

viên năm 2022; 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét 

tuyển ngành Giáo dục Mầm non, cao đẳng chính quy, năm 2022, cụ thể như sau: 

TT Phương thức 

xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Tổ hợp xét tuyển Ngưỡng đảm 

bảo chất lượng 

đầu vào 

Mức điểm 

nhận hồ sơ 

xét tuyển 

1 Kết hợp điểm 

thi tốt nghiệp 

THPT năm 

2022 với điểm 

thi năng khiếu 

(Mã 100) 

60 (Mã M05) 

Văn, Sử, Năng khiếu 

(Mã M06) 

Toán, Văn, Năng khiếu 

17 

(Điểm thi năng 

khiếu từ 5,0 trở 

lên) 

≥ 17 

2 Kết hợp điểm 

học bạ cuối 

năm lớp 12 với 

điểm thi năng 

khiếu (Mã 200) 

40 (Mã M05) 

Văn, Sử, Năng khiếu 

(Mã M06) 

Toán, Văn, Năng khiếu 

 Học lực lớp 12 

xếp loại khá trở lên 

hoặc điểm xét tốt 

nghiệp THPT từ 

6,5 trở lên. 

(Điểm thi năng 

khiếu từ 5,0 trở 

lên) 

≥ 17 



 

 

Lưu ý: Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với thí sinh khu vực 3 

có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất các các tổ hợp gồm 3 môn xét 

tuyển, quy đổi về thang điểm 30. 

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. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Trương Văn Chính 
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