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Số: 1558 /TB-CĐCĐ

Bình Thuận, ngày 19 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Tuyển sinh cao đẳng và trung cấp hệ chính quy – Đợt 2, năm 2019
Căn cứ Biên bản họp xét tuyển Đợt 1 - Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp
chính quy ngày 08/8/2019 của Hội đồng Tuyển sinh Trường;
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo tuyển sinh cao đẳng và
trung cấp chính quy – Đợt 2, năm 2019, cụ thể như sau:
1. Ngành xét tuyển
TT

Ngành xét tuyển

Trình độ

Đối
tượng

1
2

Giáo dục Tiểu học

Cao đẳng

THPT

Tiếng Anh

Cao đẳng

THPT

Chỉ
tiêu
26
50

3

Kế toán doanh nghiệp

Cao đẳng

THPT

50

4
5

Cao đẳng

THPT

20

Cao đẳng

THPT

Cao đẳng

THPT

7

Quản trị văn phòng
Quản trị kinh doanh - Dịch vụ
Quản trị kinh doanh NHKS&DL
Tin học ứng dụng

Cao đẳng

THPT

25

8

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Cao đẳng

THPT

20

9
10
11

Công nghệ may
Điện công nghiệp và dân dụng
Nghiệp vụ lễ tân

Cao đẳng

THPT

Trung cấp
Trung cấp

12

Kỹ thuật chế biến món ăn

Trung cấp

THCS
THCS
THCS

20
20
20

6

THPT

Ghi chú
Miễn học phí

50

20

Miễn học phí
Miễn học phí
Miễn học phí

2. Đối tượng và phương thức xét tuyển
3.1 Các ngành ngoài sư phạm
- Xét tuyển trên toàn quốc, thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tiêu chuẩn tuyển chọn căn cứ theo thời gian nộp hồ sơ của thí sinh. Thí
sinh được chọn nhiều ngành trong cùng đợt xét tuyển theo thứ tự ưu tiên các
ngành.
3.2 Ngành sư phạm
- Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
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- Xét tuyển trên toàn tỉnh Bình Thuận không phân biệt huyện, thị xã, thành
phố (Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận trước ngày
01/01/2019).
- Xét tuyển bằng hai phương thức: Thí sinh chọn một hoặc cả hai phương
thức để đăng ký:
+ (PT1) Điểm thi THPT quốc gia năm 2019.
+ (PT2) Điểm học bạ cuối năm lớp 12.
- Tổ hợp xét tuyển
NGÀNH
Giáo dục Tiểu học
(51140202)

MÃ TỔ HỢP

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

A00
A01

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh

C00
D01

Văn, Sử, Địa
Toán, Văn, Tiếng Anh

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
+ Đối với phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019: Điểm
xét tuyển từ 18,00 trở lên.
+ Đối với phương thức xét điểm học bạ cuối năm lớp 12: xét tuyển thí
sinh có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên và điểm xét tuyển từ 23,25 trở lên.
3. Hồ sơ xét tuyển: Chi tiết tại Phụ lục 1
4. Phương thức nộp hồ sơ:
Nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ:
Ban Tuyển sinh – Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
Địa chỉ: số 205 Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 0252 3828150 hoặc 0937 467169
Email: bants@btu.edu.vn

Website: www.btu.edu.vn

5. Thời gian đăng ký xét tuyển, thông báo trúng tuyển, nhập học
Thời gian đăng ký: 19/8-05/9/2019.
Thời gian thông báo kết quả trúng tuyển: 09/09/2019.
Thời gian nhập học: Từ ngày 10 đến hết 17g00 ngày 11/9/2019.
Mọi chi tiết, xin liên hệ với Ban Tuyển sinh của Trường theo địa chỉ trên
đây./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

Người ký: Nguyễn Quang Tân
Email: nqtan@btu.edu.vn
Cơ quan: Trường CĐCĐ, Ủy
ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Thời gian ký: 19.08.2019
08:41:37 +07:00

- HĐTS;
- Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận;
- Sở LĐTBXH tỉnh Bình Thuận;
- Website Trường CĐCĐ Bình Thuận;
- Lưu: VT, ĐT.
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Quang Tân

PHỤ LỤC 1
HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ
NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM
(Kèm theo Thông báo số 1558/TB-CĐCĐ ngày 19/8/2019 của Trường CĐCĐ Bình Thuận)

1. Hồ sơ xét tuyển gồm các giấy tờ sau:
- Phiếu đăng ký tuyển sinh (Phụ lục 1A).
Ghi chú: Thí sinh có thể photo hoặc in phiếu đăng ký từ thông báo tuyển sinh đã gửi về
trường THPT và trường THCS hoặc từ website www.daotao.btu.edu.vn hoặc nhận tại
Ban tuyển sinh - Trường CĐCĐ Bình Thuận.

- Bản sao hợp lệ: Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương
hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 2019 (tương ứng trình độ ngành xét
tuyển);
- Lệ phí xét tuyển: 40.000đ.
2. Phương thức đăng ký
Thí sinh có thể lựa chọn phương thức đăng ký thuận tiện
2.1 Đăng ký trực tiếp hoặc gửi bưu điện
- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Cộng
đồng Bình Thuận hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trường CĐCĐ Bình Thuận
(Địa chỉ: 205-Lê Lợi-Phan Thiết, Điện thoại 0252 3828150 hoặc 0937467169)
2.2 Đăng ký trực tuyến
- Thí sinh đăng ký trực tuyến tại: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn hoặc
www.daotao.btu.edu.vn hoặc qua phần mềm “Chọn nghề” được cài đặt trên các
thiết bị di động (điện thoại smartphone, máy tính bảng).
- Đồng thời nộp bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp (hoặc chứng nhận tốt
nghiệp tạm thời 2019) và lệ phí xét tuyển tại Ban Tuyển sinh, Trường Cao đẳng
Cộng đồng Bình Thuận hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trường CĐCĐ Bình
Thuận (Địa chỉ: 205-Lê Lợi-Phan Thiết, Điện thoại 0252 3828150 hoặc
0937467169)
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PHỤ LỤC 1A
PHIẾU ĐĂNG KÝ NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM
(Kèm theo Thông báo số 1558/TB-CĐCĐ ngày 19/8/2019 của Trường CĐCĐ Bình Thuận)
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PHỤ LỤC 2
HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ
NGÀNH SƯ PHẠM
(Kèm theo Thông báo số 1558/TB-CĐCĐ ngày 19/8/2019 của Trường CĐCĐ Bình Thuận)

1. Hồ sơ xét tuyển
a) Phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia năm 2019:
- Phiếu đăng ký tuyển sinh (Phụ lục 2A).
Ghi chú: Thí sinh có thể photo hoặc in phiếu đăng ký từ thông báo tuyển sinh đã gửi về
trường THPT hoặc từ website www.daotao.btu.edu.vn hoặc nhận tại Ban tuyển sinh Trường CĐCĐ Bình Thuận.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ: Phiếu điểm thi THPT Quốc gia 2019; Bằng tốt
nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2019; Hộ
khẩu; Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
b) Phương thức xét điểm học bạ cuối năm lớp 12 (không phân biệt năm tốt
nghiệp THPT), hồ sơ gồm các giấy tờ sau:
- Phiếu đăng ký tuyển sinh (Phụ lục 2A).
Ghi chú: Thí sinh có thể photo hoặc in phiếu đăng ký từ thông báo tuyển sinh đã gửi về
trường THPT hoặc từ website www.daotao.btu.edu.vn hoặc nhận tại Ban tuyển sinh Trường CĐCĐ Bình Thuận.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ: Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp THPT hoặc
giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 2019; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đối
tượng ưu tiên (nếu có);
- Lệ phí xét tuyển: 40.000đ.
2. Phương thức đăng ký
Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Cộng
đồng Bình Thuận hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trường CĐCĐ Bình Thuận
(Địa chỉ: 205-Lê Lợi-Phan Thiết, Điện thoại 0252 3828150 hoặc 0937467169)
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PHỤ LỤC 2A
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
(Kèm theo Thông báo số 1558/TB-CĐCĐ ngày 19/8/2019 của Trường CĐCĐ Bình Thuận)
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PHỤ LỤC 3
HỒ SƠ NHẬP HỌC
(Kèm theo Thông báo số 1558/TB-CĐCĐ ngày 19/8/2019 của Trường CĐCĐ Bình Thuận)

1. Các ngành ngoài sư phạm: Căn cứ thời gian nhập học trên giấy báo trúng
tuyển, thí sinh nộp các giấy tờ:
- Giấy triệu tập trúng tuyển;
- Bản chính và bản photo các giấy tờ (Trường trả bản chính cho thí sinh
sau khi đối chiếu):
+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (*) hoặc tương đương (tương ứng
trình độ ngành xét tuyển);
+ Học bạ;
+ Giấy khai sinh;
+ Sổ hộ khẩu.
Ghi chú: (*) Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 nộp bản chính giấy
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
2. Ngành sư phạm:
Căn cứ thời gian nhập học trên giấy báo trúng tuyển, thí sinh nộp bản sao hợp
lệ các giấy tờ sau:
- Học bạ THPT;
- Sổ hộ khẩu;
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời 2019 hoặc bằng tốt nghiệp
trung học;
- Giấy khai sinh;
- Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản
hướng dẫn của Bộ GDĐT (nếu có);
- Giấy triệu tập trúng tuyển.
Ghi chú: Thí sinh dùng phương thức xét điểm thi THPT quốc gia năm 2019
nộp thêm bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT (thời gian xác nhận nhập
học theo thông báo tuyển sinh).
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