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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 

TRUNG ƢƠNG TP. HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

Số:  369/TB-CĐSPTW-ĐT 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2021 

                   

 

THÔNG BÁO 
Về việc nhận hồ sơ dự thi Năng khiếu tuyển sinh trình độ cao đẳng chính quy 

Ngành Giáo dục mầm non - Đợt 3 - Năm 2021 

 

Căn cứ vào diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và đặc biệt 

tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ theo Kế hoạch tuyển sinh năm 2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung 

ương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi Năng 

khiếu ngành GDMN, đợt 3 - kỳ thi tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 

2021 như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi gửi qua Form gồm có: 

Thí sinh chụp hình các loại giấy tờ sau: 

- Ảnh thẻ: 3x4. 

- CMND/Thẻ CCCD. 

- Đối với thí sinh nộp hồ sơ xét kết quả học tập (Học bạ): Kết quả của năm 

lớp 12 THPT (Kết quả và xếp loại học lực). 

- Biên lai đóng lệ phí dự thi năng khiếu. 

Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển qua một trong hai địa chỉ sau: 

 http://www.cdsptw-tphcm.vn  

 http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn  

2. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển Năng khiếu 

- Đối với thí sinh nộp hồ sơ xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021:  

 Thi Năng khiếu: 300.000đ/thí sinh. 

- Đối với thí sinh nộp hồ sơ xét kết quả học tập (Học bạ):  

 Xét tuyển học bạ: 25.000đ/thí sinh và Thi Năng khiếu: 300.000đ/thí sinh. 

- Thí sinh nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản: Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương TpHCM, Số Tài khoản: 0002100007821001 – Ngân hàng Phương 

Đông – Chi nhánh Phú Lâm.  

- Nội dung chuyển khoản: Số CMND – Họ và tên – Số điện thoại.  

 

 

http://www.cdsptw-tphcm.vn/
http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/


3. Các mốc thời gian Thí sinh thực hiện công việc: 

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 17/8/2021 đến 30/8/2021.  

- Công bố số báo danh:  Ngày 31/8/2021.  

- Nộp bài thi Năng khiếu: Từ ngày 01/9/2021 đến 04/9/2021. 

- Công bố kết quả thi năng khiếu: Ngày 08/9/2021. 

- Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 16/9/2021. 

 Điện thoại liên hệ: 0908787600 (Thầy Vũ) – 0378467969 (Thầy Lai) 

 

Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận: 
  - Bộ phận quản lý Website;           

  - Lưu: VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƢỞNG 
 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Nguyên Bình 

 


