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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM  

TRUNG ƢƠNG TP. HỒ CHÍ MINH 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số:  81 /TB-CĐSPTW-ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh các ngành 

thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp năm 2021 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

17/2020/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 04 tháng 2 năm 2020 của Tổng cục Dạy nghề, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

số 17a/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Chí Minh thông báo 

tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui các ngành thuộc hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp năm 2021 như sau: 

1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước. 

2. Đối tƣợng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). 

3. Các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển:  

 

STT 
Mã 

ngành, nghề 
Tên ngành, nghề Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển 

1 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn 35 

Chọn 1 trong 4 tổ hợp: 
- A00: Toán, Lý, Hóa;  

- A01: Toán, Lý, Tiếng Anh;  

- B00: Toán, Hóa, Sinh; 

- B03: Văn, Toán, Sinh. 

2 6760101 Công tác xã hội 90 

Chọn 1 trong 5 tổ hợp: 
- A01:  Toán, Lý, Tiếng Anh. 

- C00: Văn, Sử, Địa;  

- D01: Văn, Toán, Tiếng Anh;  

- D14:  Văn, Sử, Tiếng Anh; 

- D15:  Văn, Địa, Tiếng Anh; 
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4. Phƣơng thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Phƣơng thức xét tuyển: Xét tuyển sử dụng kết quả từ học bạ THPT hoặc 

kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Điểm xét tuyển: Là điểm trung bình của môn 

học trong năm học lớp 12 hoặc trong kết quả thi THPT năm 2021 (có trong tổ hợp 

môn xét tuyển). 

- Hồ sơ xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (Phiếu số 1), Bản sao Học 

bạ (có công chứng), Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời, Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

5. Thời gian đăng ký, nơi nhận hồ sơ xét tuyển: 

a) Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến 30/7/2021. 

b) Lệ phí xét tuyển: 25.000đ/hồ sơ. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tiếp tại 

Trường hoặc chuyển khoản: Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng TpHCM, 

Số TK: 0002100007821001 – Ngân hàng Phƣơng Đông – Chi nhánh Phú Lâm. 

Nội dung chuyển khoản: Số CMND – Họ và tên – Số điện thoại. Thí sinh ghi 

không đúng nội dung nhà Trường sẽ không có thông tin đối chiếu. 

c) Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp qua đường bưu điện hoặc 

trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM. 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, 

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; 

Trang thông tin điện tử:  www.cdsptw-tphcm.vn;  

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

Điện thoại: 0908787600 - 028.38.303.590 – 028.38.390.606./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở LĐTBXH TP.HCM; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

 

 

 

 HIỆU TRƢỞNG 
  

  

(Đã ký) 

(Đã ký) 

 

 

ThS. Nguyễn Nguyên Bình 
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