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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2022 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 

 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Vào lúc 8 giờ sáng thứ 2, ngày 17  tháng 10 năm 2022. 

2. Địa điểm: Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh – Số 248, 

Đường Liên Phường, Khu phố 6, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh. 

II. HỒ SƠ NHẬP HỌC  

1. Hồ sơ nhập học 

1.1 Hồ sơ nhập học (theo mẫu của Trường) 

1.2 Học bạ PTTH. 

1.3 Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối với những thí 

sinh vừa hoàn tất chương trình trung học phổ thông năm 2022 hoặc bằng tốt nghiệp 

đối với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước. Những thí sinh nộp giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính tốt nghiệp để đối 

chiếu kiểm tra. 

1.4 Giấy khai sinh. 

❖ Ghi chú: Tất cả các giấy tờ từ mục 1.2 đến mục 1.4 đều nộp bản sao hoặc bản 

photocoppy và thí sinh trình bản gốc để đối chứng khi làm thủ tục nhập học. 

1.5 Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng 

dẫn của Bộ GD&ĐT: diện sức khoẻ suy giảm, diện dân tộc ít người ở vùng cao và 

vùng điều kiện kinh tế khó khăn, diện hộ nghèo, diện mồ côi cha mẹ… nộp tại 

Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên chậm nhất vào thứ 6, ngày 21 tháng 

10 năm 2022. 

1.6 Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân: bản photocoppy (bản photocppy 

phải rõ thông tin). 

1.7 Ảnh 3 x 4: 2 tấm. 

2. Đối với thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày kể từ ngày ghi trong 

thông báo nhập học 

2.1. Nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học. 

2.2. Nếu đến chậm do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở 

lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, các trường xem 

xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào 

học sau. 
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III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC  

1. Nhà trường thu hộ - chi hộ các khoản sau  

1.1. 2 áo đồng phục sinh viên   240.000đ 

(Phụ thu size lớn 20.000đ/ 1 áo, thu sau khi sinh viên đăng ký size) 

1.2. Đồng phục thể dục                                               140.000đ/1 bộ 

1.3. Bảo hiểm y tế  

- Qúy 4 năm 2022:     01 quý:  141.000đ 

- Năm 2023:   tạm thu:   564.000đ  

1.4. Bảo hiểm tai nạn (tự nguyện)        75.000đ/năm  

1.5. Hồ sơ khám sức khỏe  90.000đ 

Tổng số tiền thu hộ - chi hộ: 1.250.000đ (Một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng) 

2. Sinh viên ở nội trú 

 Để đăng ký nội trú tại Ký túc xá của Trường, sinh viên có thể đăng ký tại phòng 

Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên khi làm thủ tục xác nhận trúng tuyển và nhập 

học hoặc đăng ký trực tiếp tại ngày đón tiếp sinh viên (ngày 17/10/2022) 

2.1. Đối với sinh viên được xét theo tiêu chuẩn: đóng 170.000đ/ 1 tháng. 

- Đợt 1 đóng vào ngày nhập học: 850.000đ (sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nộp 

trước 400.000đ, số tiền còn lại của học kỳ 1 đóng trước ngày 18/11/2022). 

- Đợt 2 đóng sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán:  850.000đ. 

2.2. Sinh viên được xét là diện học sinh dân tộc thiểu số có sổ hộ nghèo: 85.000đ/ 1 tháng 

- Đợt 1 đóng vào ngày nhập học: 425.000đ 

- Đợt 2 đóng sau khi nghỉ Tết Nguyên Đán: 425.000đ 

* Lưu ý: Mọi thắc mắc về điểm tuyển sinh xin liên hệ Phòng Đào tạo (ĐT: 

028.38303590), các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập học và nội trú xin liên hệ phòng 

Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên (ĐT: 028. 38399462). 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Thí sinh trúng tuyển ngành GDMN năm 

2022; 

- P. CTSV, P. ĐT, P. KHTC, Trưởng khoa 

GDMN 

- Lưu: VT, CTSV.                                                                             

HIỆU TRƯỞNG 

 

Đã ký 

 

 

Th.S Nguyễn Nguyên Bình 

 

 

   


