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THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUI NĂM 2016

CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC
TỈNH TỪ QUẢNG TRỊ Ở RA
(Cập nhật đến 10h ngày 06/4/2016)

Một số lưu ý khi tìm hiểu Thông tin tuyển sinh cụ thể của từng trường:
- Các trường đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập
- Trong tổ hợp môn xét tuyển, các môn được viết chữ hoa, in đậm là những
môn thi chính được ưu tiên xét tuyển.
- Thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu theo từng ngành/
chuyên ngành, đề án tuyển sinh riêng, các chương trình đào tạo liên kết với
nước ngoài,.. thí sinh tham khảo thêm tại website của từng trường.
- Thông tin tuyển sinh này được tổng hợp trên cơ sở báo cáo do các trường
cung cấp, chịu trách nhiệm và được thường xuyên thường xuyên, cập nhật,
bổ sung sau khi nhà trường hoàn thiện việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo
quy định hiện hành.

123. TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I
(MÃ TRƯỜNG: AD1)

Địa chỉ: Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Điện thoại: 04.38850517
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Học viện An ninh

nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân không trúng tuyển.
- Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Ngành đào tạo cao
đẳng:

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh- Trinh sát An ninh C860102 100Tu
yen

sin
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124. TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEAN(*) (MÃ TRƯỜNG: CSA)
Địa chỉ: * Km15+150m, Quốc lộ 5, (Hà Nội đi Hải Phòng).
Điện thoại: (032) 16259555; 0989 058956
* 287 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3822 4567; 0948 616188; 0986 509768
Website: www.aseanedu.vn. Email: caodangasean@gmail.com
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
* Xét tuyển 30% chỉ tiêu Cao đẳng dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp

THPT quốc gia.
* Xét tuyển 70% chỉ tiêu Cao đẳng chỉ cần tốt nghiệp THPT. Khi xét tuyển

có thể tham khảo kết quả học tập THPT của 3 môn chọn theo tổ hợp xét tuyển
của lớp 12. Lấy điểm từ cao xuống thấp.

Điểm tham khảo khi xét tuyển là:
ĐXT = Đ1 + Đ2+ Đ3 + ĐiểmƯT

Trong đó:
ĐXT: là điểm điều kiện xét tuyển; Đ1, Đ2, Đ3 là các điểm trung bình 3 môn

học của lớp 12 thuộc tổ hợp môn xét tuyển. ĐiểmƯT là điểm ưu tiên theo quy
chế của Bộ GD&ĐT.

- Học phí: 600 000/tháng.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 1700
(Hệ chính quy: 1700; Hệ vừa
học vừa làm: 330)

Dược C900107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Ngữ vănTu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Điều dưỡng C720501

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Ngữ văn

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn
Tài chính - Ngân hàng C340201
Quản trị kinh doanh C340101

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

125. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I
(MÃ TRƯỜNG: CD1)

Địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: 04.362961250
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự tuyển Học viện Cảnh sát

nhân dân không trúng tuyển.
- Vùng tuyển sinh: phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra)

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 200
Trinh sát cảnh sát C860102 Toán, Vật lí, Hóa học

200

Kỹ thuật hình sự C860108 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Quản lí trật tự an toàn giao
thông C860106 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Quản lí Nhà nước về an ninh
trật tự C860109 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

126. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ KHÍ LUYỆN KIM
(MÃ TRƯỜNG: CKL)

Địa chỉ: Phường Lương Sơn - TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.2210.980. Website: www.cklk.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:Tu
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- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, xét tuyển kết quả học tập

THPT (Theo đề án tuyển sinh riêng).
+ Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 đối với môn tương

ứng các tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học; Toán , Vật lí, Tiếng Anh,
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của thí sinh ở kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 800

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Văn, Anh

(hoặc môn thay thế tiếng
Anh)

Công nghệ chế tạo máy C510202
Công nghệ vật liệu C510402
Công nghệ kỹ thuật điện,
điện tử C510301

Kế toán C340301
Công nghệ kỹ thuật Ô tô C510205
Công nghệ kỹ thuật điện tử,
truyền thông C510302

127. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BẮC KẠN

(MÃ TRƯỜNG: C11)

Địa chỉ: Tổ 17, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Điện thoại: (0281)3812316. Website:www.cdcdbackan.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
* Phương thức tuyển sinh nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ THPT hoặc tương đương (2 học

kỳ lớp 12) cho tất cả các ngành. Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ như
sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.Tu
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+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 30 điểm (3 môn
theo nhóm môn đăng ký xét tuyển).

Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: Đơn xin đăng ký xét tuyển; Bản phôtô có công
chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, Bản phôto công chứng Học
bạ THPT hoặc tương đương; 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ
địa chỉ liên lạc của thí sinh kèm theo số điện thoại (nếu có).

+ Tỉ lệ chỉ tiêu của ngành dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả
kỳ thi THPT Quốc Gia: 60%, xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ THPT:
40%.

+ Nhà trường sẽ tổ chức thi năng khiếu đối với các khối ngành yêu cầu năng
khiếu như Giáo dục Mầm non, SP Sinh - Thể dục.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 400

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 20

Tin học ứng dụng C480202 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 20

Sư phạm Ngữ văn C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 50

Sư phạm Toán C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

Sư phạm Sinh học C140213 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học 50

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn + kiểm tra
năng khiếu 90

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa,Sinh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Liên thông lên cao đẳng
chính quy 100

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn + kiểm tra
năng khiếu 50Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán,Hóa, Sinh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

128. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

(MÃ TRƯỜNG: CHN)

Địa chỉ: Số 102 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại:
(04)3784.1827

Website: www.chn.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1. Theo đề án tuyển sinh riêng có hai phương thức TS:
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  đối với thí

sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ  trì: (tỷ lệ xét
tuyển 20%)

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả
học tập bậc trung học phổ thông: (tỷ lệ xét tuyển 80%)

2. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
3. Chi tiết xem trong đề án tuyển sinh riêng trên website:

http://www.chn.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 700

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Tiếng Anh, Hóa học

150
Quản trị kinh doanh C340101 100
Tài chính - Ngân hàng C340201 50
Công nghệ kĩ thuật xây
dựng C510103 100

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử C510301 150

Công nghệ thông tin C480201 100
Quản lí xây dựng C580302 50Tu
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129. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY
(MÃ TRƯỜNG: D20)

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội.
Điện thoại: (04)33 721 213. Website: www.htcc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: 500 chỉ tiêu
Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đối với thí sinh

đăng ký và dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì.
Phương thức 2: 500 chỉ tiêu
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT/BTVH dựa vào kết quả học tập bậc

trung học phổ thông.
Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
Tiêu chí 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển theo từng

ngành của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây của 6 học kỳ (toàn bộ khóa học
THPT) đạt 15 điểm trở lên.

- Sinh viên học tại trường được hưởng mọi chế độ theo quy định hiện hành.
Nhà trường liên kết với một số cơ sở đào tạo ngoài nước, sinh viên học giỏi có
cơ hội đi du học, được cấp học bổng. Sinh viên học giỏi được các doanh nghiệp
tài trợ học bổng khuyến khích học tập. Sinh viên sau tốt nghiệp được giới thiệu
việc làm.

-Nhà trường có ký túc xá khép kín, trang thiết bị hiện đại, tra cứu Internet,
Wifi miễn phí,  đáp ứng cho tất cả sinh viên có nhu cầu, giá ưu đãi chỉ 50.000
đồng/sinh viên/tháng.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1.000

Dịch vụ thú y C640201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

150
Chăn nuôi C620105 50
Khoa học cây trồng C620110 50
Bảo vệ thực vật C620112 50
Lâm nghiệp C620201 50
Công nghệ thực phẩm C540102 50
Công nghệ sinh học C420201 50Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kĩ thuật môi
trường C510406 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Quản lí đất đai C850103 80
Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
Kế toán C340301 80
Tài chính - Ngân hàng C340201 50
Quản trị kinh doanh C340101 80
Kinh doanh nông nghiệp C620114 50
Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 50
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

130. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG
(MÃ TRƯỜNG: D03)

Địa chỉ: Số 264 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng.
Điện thoại: (031) 3677 734; 3735 651; 3735 130.
Website: www.hpcc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển 100% chỉ tiêu dựa trên kết quả

học tập của 3 năm THPT (theo Đề án tuyển sinh riêng).
- Môn xét tuyển “Ngoại ngữ” nêu tại cột (3) là Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng

Pháp hoặc Tiếng Trung.
- Số chỗ ở trong ký túc xá: 300.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 550

Công nghệ kĩ thuật cơ
khí C510201 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

50

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử C510301 50

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

50
Kế toán C340301 100
Tài chính - Ngân hàng C340201 50Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành C340103 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

50

Quản trị kinh doanh C340101 50
Thống kê C460201 50
Khoa học cây trồng C620110 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hoá học

50

Phát triển nông thôn C620116 50

131. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU

(MÃ TRƯỜNG: CLC)

Địa chỉ: Xã Nậm Loỏng phường Quyết Thắng – Thành phố Lai Châu –
Tỉnh Lai Châu

Website: www.laichaucc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Nhà trường dành 70% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT, dựa

vào kết quả học tập THPT (Điểm trung bình môn học cả năm lớp cuối cấp) theo
ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Dành 30% chỉ tiêu xét tuyển thí sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc
Gia theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 250

Giáo dục Mầm non C140201 NĂNG KHIẾU, Ngữ văn,
Toán, 100

Giáo dục Tiểu học C140202 Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 30

Giáo dục Thể chất C140206 NĂNG KHIẾU, Sinh,
Toán, 20

Lâm sinh C620205 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Ngữ văn

30
Khoa học cây trồng C620110 20Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

SP Toán học (Toán - Tin) C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Toán, Vật lí 25

Sư phạm Ngữ văn (Văn -
Sử) C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Hóa học 25

132. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO CAI

(MÃ TRƯỜNG: CLA)

Địa chỉ: Phố Châu Úy, Phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại:  (020).3840.643 (P.Đào tạo). Website: www.cdcdlaocai.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức TS:
a. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (lớp 12). Tổng điểm 3 môn xét

tuyển đạt từ 15,0 điểm và hạnh kiểm từ khá trở lên.
b. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia theo ngưỡng đảm bảo

chất lượng đầu vào (điểm sàn) của Bộ GD & ĐT công bố hàng năm.
- Riêng thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và

tốt nghiệp THPT tại các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được xét tuyển
thấp hơn 1,0 điểm so với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD &
ĐT.

c. Tuyển thẳng:
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp

THPT tại các huyện nghèo (Đối tượng 30a) xét tuyển thẳng (không căn cứ kết
quả của kỳ thi Quốc gia).

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp loại giỏi trở lên và thí sinh có bằng
trung cấp loại khá có ít nhất 02 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đào
tạo.

3. Cơ hội của người học:
- Được xét miễn, giảm học phí cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của

Nhà nước.
- Được xét cấp học bổng: Đối với học sinh, sinh viên học khá trở lên; Đối

với học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.
- Được xác nhận để vay vốn của ngân hàng.
- Có ký túc xá cho học sinh ở xa.
* Ngoại ngữ: xét Tiếng Anh, Tiếng TrungTu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 309

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào
Cai, điện thoại: (020).3840.643 hoặc tại Website: www.cdcdlaocai.edu.vn.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 250

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Nông lâm kết hợp C100102
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành C340103 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữQuản trị văn phòng C340406

133. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI(*)

(MÃ TRƯỜNG: CNH)

Địa chỉ: Km12, Đường Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 043 763 7574. Website: www.hitech.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

năm 2016.
+ Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả điểm học tập năm lớp 12 THPT

hoặc tương đương của thí sinh có tổng điểm 3 môn theo khối xét đạt từ 16,5
điểm trở lên.

- Các thông tin khác:
+ Trường có chính sách hỗ trợ học bổng cho SV; tư vấn, giới thiệu việc làm

sau khi SV tốt nghiệp và còn được 11 công ty thuộc Tổng công ty CP ưu tiên
tuyển dụng vào làm việc. Tỷ lệ SV của trường sau khi TN có việc làm phù hợp
đạt 72%. SV có nhu cầu sang Nhật Bản du học, làm việc, nhà trường phối hợp
với công ty CP phát triển GD& thương mại Việt Nhật tuyển dụng.Tu
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+ Điểm trúng tuyển vào trường cho các ngành là như nhau.
+ Học phí theo tháng: 600.000đ/tháng.
+ Ký túc xá: 300 chỗ.
- Đào tạo liên thông lên ĐH: Trường liên kết với trường ĐHCNHN, ĐH

Thương Mại, ĐHCN Việt Hung.
- Nhà trường còn đào tạo liên thông từ TCCN lên CĐ, TCCN, CĐ nghề và

đào tạo ngắn hạn. Thông tin chi tiết về Đề án tuyển sinh xem tại Website của
trường: www.hitech.edu.vn.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1600
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301

Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302

Công nghệ kĩ thuật điều khiển
và tự động hóa C510303

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán C340301
Quản trị kinh doanh C340101
Tài chính - Ngân hàng C340201

134. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
(MÃ TRƯỜNG: CXD)

Địa chỉ: + Cơ sở 1: xã Trung Thành – Thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên.
+ Cơ sở 2: phường Cải Đan – Thành phố Sông Công - tỉnh Thái

Nguyên.
- Điện thoại: 0280.3866.125 - 0912.865.108
Website: http://ietc.edu.vn. Email: bants.cxd@moet.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia. Tỉ lệ tuyển 50% chỉ

tiêu đối với tất cả các ngành đào tạo.Tu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 311

+ Xét tuyển từ học bạ THPT theo đề án tự chủ tuyển sinh. Tỉ lệ tuyển 50%
chỉ tiêu đối với tất cả các ngành đào tạo.

- Lấy chỉ tiêu các ngành theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi
đủ chỉ tiêu.

- Lịch tuyển sinh:
* Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Theo quy định của Bộ Giáo

dục và Đào tạo.
Điểm xét tuyển=Tổng điểm ba môn thi (theo khối xét tuyển)+Điểm ưu tiên

≥ Ngưỡng điểm tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
* Xét tuyển theo học bạ THPT:
- Đợt 1:
+ Thu hồ sơ: Từ tháng 5/2016.
+ Xét tuyển: Tháng 8/2016.
- Đợt 2:
+ Thu hồ sơ: Từ tháng 8/2016.
+ Xét tuyển: Tháng 10/2016.
- Điểm xét tuyển = ĐTBC Môn 1 + ĐTBC Môn 2 + ĐTBC Môn 3 + Điểm

ưu tiên. (ĐTBC: điểm trung bình chung)
- Số chỗ ở trong Ký túc xá 2016: 2500.
- Hồ sơ tuyển sinh nộp về Trung tâm Tuyển sinh Trường Cao đẳng Công

nghệ và Kinh tế Công nghiệp. Cơ sở 1: xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, tỉnh
Thái Nguyên.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 1000
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử. C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

300

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103 60
Tin học ứng dụng. C480202 100
Công nghệ kĩ thuật cơ khí. C510201 60
Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

70
Quản trị kinh doanh C340101 70
Kế toán C340301 240
Kinh tế xây dựng C580399 100
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm312

135. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
(MÃ TRƯỜNG: CHK)

Địa chỉ: Xã Đông Xuân – Huyện Sóc Sơn – TP Hà Nội. Điện thoại:
(04)3884.3325

Website: www.hncte.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Các cơ sở của trường:
+ Cơ sở 2: Phường Trưng Trắc – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
+ Cơ sở 3: Thị trấn Văn Giang – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển  học bạ THPT (3 môn thuộc khối xét tuyển) 80% chỉ tiêu
+ Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia (3 môn thuộc khối xét tuyển) 20%

chỉ tiêu

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo : 400
Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
80

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205 80

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80

Công nghệ thực phẩm C540102
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

80

136. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ
(MÃ TRƯỜNG: COT)

Địa chỉ: Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội.
Điện thoại:: 046 325 8761, 0989531733
Website: http://www.caodangoto.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh:Tu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 313

+ Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (50% chỉ tiêu cho
tất cả các ngành). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo
quy định của Bộ GD & ĐT. Chỉ tiêu xét tuyển theo tổ hợp các môn Toán, Vật lí,
Tiếng Anh và tổ hợp các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh không quá 25% tổng
chỉ tiêu đào tạo.

+ Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT theo đề án tự chủ tuyển sinh của
nhà trường (50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành).

- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.
- Học phí theo quy định chung của cả nước.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 600
Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 100
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 100

Công nghệ thông tin C480201 100
Kế toán C340301 100

137. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
(MÃ TRƯỜNG: CMT)

Địa chỉ: Số 30A Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: (04)35533612- 04.3854.6649
Website: htec.edu.com.vn. Email: cdcongnghemoitruong@htec.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, Xét tuyển học bạ

(Theo mẫu của trường) điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 15 điểm và hạnh
kiểm từ khá trở lên (50% tổng chỉ tiêu)

Hoặc: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia theo ngưỡng đảm bảo chất
lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm (50% tổng chỉ tiêu)

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 250Tu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm314

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Dịch vụ thú y C640201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Hóa, Ngoại ngữ

150

Bảo vệ thực vật C620112 100

138. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI(*)

(MÃ TRƯỜNG: CBT)

Địa chỉ: Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.
Điện thoại: (04)3366.4949 – 0989.085086
Website: www.htt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Tuyển 30% chỉ tiêu dựa theo kết quả của kỳ thi quốc gia: Thí sinh đạt

ngưỡng điểm do Bộ quy định
+ Tuyển 70% chỉ tiêu dựa theo học bạ THPT: Thí sinh tốt nghiệp THPT , bổ

túc THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Các thông tin khác:
+ Trường có 400 chỗ KTX dành cho sinh viên khóa mới.
+ Học phí khi nhập học: 500.000 đồng/tháng (Riêng ngành Y – Dược là

700.000 đồng/tháng)

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 2800
Dược C900107 Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa họcĐiều dưỡng C720501
Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301

Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302

Công nghệ thông tin C480201

Công nghệ kĩ thuật kiến trúc C510101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, VẽTu

yen
sin

h2
47

.co
m



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 315

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản lí xây dựng C580302 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhKế toán C340301

Quản trị kinh doanh C340101
Việt Nam học C220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhCông tác xã hội C760101
Dịch vụ pháp lý C380201

139. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

(MÃ TRƯỜNG: CVT)

Địa chỉ: 118 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng. Điện thoại: 0313.726.899 –
0984.163.163

Website: viettronics.edu.vn. Email: tuyensinh@viettronics.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển theo hai phương thức:
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2016 ở

cụm thi do các trường Đại học chủ trì. Tổng số 50% chỉ tiêu tuyển sinh.
+ Phương thức 2: Xét theo tổng điểm cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc khối

xét tuyển. Ngưỡng tối thiểu nộp hồ sơ xét tuyển áp dụng chung cho các thí sinh
là 16,5 điểm.

Thời gian xét tuyển: theo quy định của Bộ GD & ĐT. Tổng số 50% chỉ tiêu
tuyển sinh.

- Thông tin về môn xét tuyển: Các tổ hợp khối xét có môn Ngoại ngữ, thí
sinh có thể đăng ký xét một trong các ngôn ngữ sau: Tiếng Anh (D1), Tiếng Nga
(D2), Tiếng Pháp (D3), Tiếng Trung (D4).

Mọi thông tin chi tiết xem tại website: viettronics.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1020Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

200
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 150

Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302 60

Công nghệ kĩ thuật điều khiển
và tự động hóa C510303 150

Quản trị kinh doanh C340101 120
Kế toán C340301 160
Tài chính - Ngân hàng C340201 60

Việt Nam học (Văn hóa du lịch) C220113

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn,  Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại

ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

60

Tiếng Anh C220201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

60

140. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ
(MÃ TRƯỜNG: CCC)

Địa chỉ: Số 78, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cẩm Thủy, thành phố
Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 033 3862091;  033 3969661

Website : www.cdcncp.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh theo Đề án tự chủ tuyển sinh với 2

hình thức:
+ Hình thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Kết quả thi

đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
+ Hình thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có

điểm trung bình của 3 môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển quy ước đạt từ 5,5 điểm
trở lên.

+ Nhà trường có KTX khép kín đảm bảo các yêu cầu phục vụ HSSV.Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 200
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi
THPT Quốc gia
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Kế toán C340301
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp
THPT hoặc tương đương,
dựa vào kết quả học tập lớp
12
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Kế toán C340301

141. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT
(MÃ TRƯỜNG: CCA)

Địa chỉ: Khu 4, TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
Website: www.ccipt.edu.vn.
Điện thoại: 0210.3787568; Fax: 0210.3786218
Thông tin tuyển sinh:
-Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo 2

phương thức:
* Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (50% chỉ

tiêu): Tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ giáo dục & Đào tạo ứng với các tổ
hợp môn xét tuyển.

* Phương thức 2: Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Nhà trường
(50% chỉ tiêu):

+ Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
+ Tiêu chí 2: Điểm trung bình  chung cả năm lớp 12 của tất cả các môn đạt

5,5 trở lên;Tu
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+ Tiêu chí 3: Tổng điểm cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét
tuyển đạt từ 16,5 trở lên;

+ Tiêu chí 4: Xếp loại hạnh kiểm từ  loại khá trở lên
- Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 01/3/2016 đến hết ngày 31/10/2016

(Chia làm nhiều đợt)
* Thời gian xét tuyển: Từ ngày 25/7/2016 đến hết ngày 15/11/2016. (Chia

làm nhiều đợt).
- Số chỗ ở KTX: 800
- Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0912.553.526 – 0985.041.473

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 400

Công nghệ kĩ thuật hóa học C510401
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

200

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 100

142. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN
(MÃ TRƯỜNG: CCY)

- Cơ sở chính: Địa chỉ: Giai Phạm,Yên Mỹ, Hưng Yên.
Điện thoại: (03213)587898. Fax: (03213)967065. Website:

www.hic.edu.vn
- Cơ sở 2: Địa chỉ: Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Điện thoại: 02413 743 708. Fax: 02413 740 293
Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
* Hình thức tuyển sinh cao đẳng chính quy:
1) Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ

GDĐT tổ chức (xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học
chủ trì).

Điểm trung bình cộng các môn (kể cả điểm ưu tiên theo đối tượng và khu
vực) đạt từ mức tối thiểu do Bộ GDĐT quy định trở lên.Tu

yen
sin

h2
47

.co
m



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 319

2) Hình thức 2: Xét tuyển kết quả học tập THPT, BTTHPT (học bạ) đối
với tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia.

- Tiêu chí 1: Thí sinh  đã tốt nghiệp THPT, BT THPT hoặc tương đương.
- Tiêu chí 2: Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển trong 6 học

kỳ lớp 10, 11, 12  đạt từ 5,5 trở lên.
- Tiêu chí 3: Hạnh kiểm năm học lớp 12 xếp loại trung bình trở lên
* Số chỗ Ký túc xá sinh viên: Cơ sở chính: 800; Cơ sở 2: 500

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 1200
Tài chính - Ngân hàng C340201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Kế toán C340301
Quản trị kinh doanh C340101
Hệ thống thông tin Quản lí C340405
Công nghệ thông tin C480201
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301

Công nghệ may C540204

143. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN

(MÃ TRƯỜNG: CCI)

Địa chỉ: Phường Phúc Diễn - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Điện thoại:
043.7638660

Website: http://www.cdcnin.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ 50% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và 50% chỉ

tiêu xét từ kết quả học bạ THPT.
+ Điểm trúng tuyển theo ngành học và khối thi
+ Những thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào hệ Cao đẳng, nếu có

nguyện vọng được trường xét tuyển vào học Trung cấp chuyên nghiệp và Trung
cấp nghề.

+ KTX: 300 chỗ ở (miễn phí)
+ Học phí: 600.000đ/thángTu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 150
Công nghệ in C510501 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hoá, Tiếng Anh

90

Tin học ứng dụng C480202 60

144. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
(MÃ TRƯỜNG: CND)

Địa chỉ: Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định (Cầu Giành, Km6, Quốc lộ 10, Nam
Định đi Ninh Bình). Điện thoại: CQ: (0350)3986.919;

Website: www.cnd.edu.vn. Email: cnd@cnd.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
* Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm

2016. Tổng số 50% chỉ tiêu tuyển sinh.
+ Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia có mục đích

xét tuyển sinh CĐ với các tổ hợp môn thi phù hợp với các ngành đăng ký xét
tuyển; kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ GD ĐT quy
định.

* Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc
học THPT hoặc tương đương của các môn theo từng tổ hợp môn thi. Tổng số
50% chỉ tiêu tuyển sinh.

+ Tiêu chí xét tuyển:
- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm năm học lớp 10,11 xếp loại trung bình trở lên,

năm học lớp 12 đạt loại khá trở lên;
- Tiêu chí 3: Điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của

ngành đăng ký xét tuyển trong 6 học kỳ (gồm: HK 1 và HK 2 lớp 10; HK 1 và
HK 2 lớp 11; HK 1 và HK 2 lớp 12) đạt từ 5.5 điểm trở lên. Thí sinh đạt 3 tiêu
chí trên sẽ đủ điều kiện tham gia xét tuyển.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 2000

Công nghệ may C540204

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Thiết kế thời trang C510404

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301

Công nghệ kĩ thuật nhiệt C510206
Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302

Công nghệ kĩ thuật điều khiển
và tự động hóa C510303

Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201
Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử C510203

Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Truyền thông và mạng máy tính C480102 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tin học ứng dụng C480202
Công nghệ thông tin C480201
Kế toán C340301
Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhQuản trị kinh doanh C340101

145. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN
(MÃ TRƯỜNG: CPY)

Địa chỉ: Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại:
(0211)3511836

Website: pci.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.Tu
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- Phương thức TS:
Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (50% chỉ tiêu).
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học

Trung học phổ thông hoặc tương đương (50% chỉ tiêu),
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Đối với học sinh tốt

nghiệp THPT, phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở
lên.

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc Tổ hợp môn dùng để
lấy kết quả xét tuyển trong 6 học kỳ THPT đạt 5,5 điểm trở lên.

Thông tin chi tiết về Đề án tuyển sinh riêng xin tham khảo tại Webiste của
Trường.

- Học phí và các chế độ ưu đãi sinh viên theo quy định của Nhà nước.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1200

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điều khiển
và tự động hoá C510303

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Ngữ văn

Tin học ứng dụng C480202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhTu
yen
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Truyền thông và mạng máy
tính C480102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Tài chính - Ngân hàng C340201

Công nghệ kĩ thuật trắc địa C515902

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật địa chất C515901

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Ngữ văn

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

146. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG
(MÃ TRƯỜNG: QPH)

- Trung tâm trường: Địa chỉ: Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Phú
Thọ.

Điện thoại: 02103. 820 227.
- Cơ sở 2: Địa chỉ: Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0438273264.
- Website: http:// www.cdcnqp.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:Tu
yen
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* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước, nộp hồ sơ trực tiếp tại trường
hoặc qua Sở GD&ĐT các tỉnh.

- Phương thức TS:
1. Phương thức 1: 300 chỉ tiêu
Xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Thí sinh

đăng ký và dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016  theo quy định của Bộ
GD&ĐT. Tỷ lệ xét tuyển tổ hợp môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh (mã A01) không
quá 25% tổng chỉ tiêu; Tỷ lệ xét tuyển 2 tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
(mã D01) và tổ hợp môn  Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (mã D03) không quá 20%
tổng chỉ tiêu.

2. Phương thức 2: 150 chỉ tiêu
Xét tuyển theo điểm học bạ 03 năm học THPT. (Theo đề án tự tuyển sinh

của nhà trường).
* Học phí: Theo quy định của nhà nước.
* Thời gian nhận hồ sơ: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Nộp hồ sơ trực tiếp tại

trường.
* Hồ sơ:
- Phiếu đăng ký xét tuyển.
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT.
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp TCCN cùng ngành đào tạo cao đẳng.
- 02 ảnh 3x4 (chụp mới không quá 3 tháng)
- Thời gian nhận hồ sơ: Trước 15/8/2016.
* Học phí: Theo quy định của nhà nước.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng
dân sự 450

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

120

Tài chính - Ngân hàng C340201 70

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 130
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 70

Các ngành đào tạo liên thông
từ trung cấp lên cao đẳng 50Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kế toán C340301 Toán, Cơ sở ngành, Chuyên
ngành

30
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 20

147. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN
(MÃ TRƯỜNG: CCB)

Địa chỉ: Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3643861; Fax: (0280) 3844797
Website: www.cdcntn.edu.vn; Email: tuyensinh@cdcn.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
* Hình thức tuyển sinh:
1) Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ

GDĐT tổ chức (xét tuyển thí sinh đăng ký dự thi ở cụm thi do trường đại học
chủ trì).

- Điểm từng môn xét tuyển phải đạt từ ngưỡng tối thiểu do Bộ GDĐT quy
định trở lên.

2) Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm cả năm lớp 12 từ Khá trở lên
- Tiêu chí 3: Điểm trung bình xét theo học bạ là điểm của 03 môn lớp 10, 11

và 12 được ghi trong học bạ đạt từ 5,5 điểm trở lên.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 800
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhCông nghệ kĩ thuật điện C510301

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá

Tin học ứng dụng C480202

Công nghệ Hàn C510503
Toán, Vật lý, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhTu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị doanh nghiệp C340101

Toán, Vật lý, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

148. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
(MÃ TRƯỜNG: CTP)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tân Dân - TP. Việt Trì - tỉnh
Phú Thọ.

Fax: (0210) 3846331. Điện thoại: (0210) 6254045; (0210) 6254063
Website: http://fic.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Tuyển sinh theo 2 phương thức đã được Bộ

GD&ĐT phê duyệt.
+ Phương thức 1: Dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi

THPT Quốc gia.
+ Phương thức 2: Dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển dựa vào kết quả học tập

của 5 học kỳ ở bậc THPT hoặc tương đương (bổ túc THPT), tiêu chí cụ thể như
sau:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tổng điểm trung bình các môn tương ứng 5 học kỳ của tổ hợp môn xét

tuyển thuộc các lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên.
+ Xếp loại hạnh kiểm lớp 12 từ loại khá trở lên
- Các thông tin khác:
+ Nhà trường có hai khu ký túc xá ba tầng khép kín với số lượng 600 chỗ ở.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 500
Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng C340201
Kế toán C340301
Công nghệ sinh học C420201Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin C480201
Tin học ứng dụng C480202
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301

Công nghệ kĩ thuật điều khiển
và tự động hóa C510303

Công nghệ kĩ thuật hóa học C510401
Công nghệ thực phẩm C540102

149. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
(MÃ TRƯỜNG: CCX)

Địa chỉ: Khu Liên Phương, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng
Ninh.

Điện thoại: (033)3854497
Website: www.cic.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Xét tuyển
+ Phương thức 1 (Xét tuyển 25% chỉ tiêu):
Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đảm bảo chất lượng đầu

vào do Bộ GD&ĐT quy định.
+ Phương thức 2 (Xét tuyển 75% chỉ tiêu):
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

theo các yêu cầu xét tuyển quy định tại Đề án tự chủ tuyển sinh của Nhà trường.
- Các thông tin khác:
+ Nhà trường có chỗ ở ký túc xá miễn phí cho tất cả HSSV với phòng ở tiện

nghi, thoáng mát, phục vụ tận tình.
+ HSSV ăn tại nhà ăn riêng của Nhà trường
Chi tiết liên hệ tại website: www.cic.edu.vn hoặc: Ban tuyển sinh điện thoại:

033 3851 240
Email: tuyensinh@cic.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 350Tu
yen
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm328

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh
TOÁN, Hóa học, Địa lí

Công nghệ kĩ thuật công trình
xây dựng C510102

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử C510203
Công nghệ hàn C510503
Sư phạm kĩ thuật công nghiệp C140214
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201
Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Công nghệ kĩ thuật mỏ C511001
Quản trị kinh doanh C340101 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

Kế toán C340301
Quản lí xây dựng C580302
Tin học ứng dụng C480202

Việt Nam học (Hướng dẫn
viên du lịch) C220113

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
NGỮ VĂN, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH
Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH

150. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC
(MÃ TRƯỜNG: CCV)

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280)6267.116 hoặc (0280)3862.077
Website: truongvietducthainguyen.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia

năm 2016 do các trường Đại học và Cao đẳng chủ trì (20% tổng chỉ tiêu tuyển
sinh được giao);

+ Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc THPT hệ giáo
dục thường xuyên dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (80% tổng
chỉ tiêu tuyển sinh được giao).

- Các thông tin khác:Tu
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+ Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Cao đẳng không trúng tuyển sẽ được xét
tuyển vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề.

+ Chỗ ở trong Ký túc xá: 2.500

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 500
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 150

Tin học ứng dụng C480202
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử C510203 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50

151. TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT(*) (MÃ TRƯỜNG: CEO)
Địa chỉ:
Trụ sở: Xã Nội Duệ, TT Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.
Cơ sở đào tạo tại Hà Nội: Lô 2B.X3 - Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu

Diễn, quận Nam Từ Liêm,  Hà Nội
Điện thoại: (04) 6 287 2256 / 6 287 2316 / 6 287 2426
Hotline: 096 2288 486 / 096 5588 486
Website: www.dvc.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/daiviecollege.ceo
Thông tin tuyển sinh:
- Trường tuyển sinh theo 2 phương thức xét tuyển:
+ Phương thức 1 (50% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT

Quốc Gia.
+ Phương thức 2 (50% chỉ tiêu): Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp

THPT/BTVH dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Điểm trúng tuyển chung toàn trường.
- Ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung, NhậtTu
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- Học phí:
+ Năm thứ 1: miễn toàn bộ học phí
+ Năm thứ 2: miễn 50% học phí
+ Năm thứ 3: 550.000 đồng/ tháng (10 tháng/năm)

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 500

Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

150
Tài chính - Ngân hàng C340201 100
Kế toán C340301 250

152. TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
(MÃ TRƯỜNG: CLH)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên (kéo dài), phường Dịch Vọng, quận
Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (04)3767.3896

Website: www.dtdl.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Theo Đề án tự chủ tuyển sinh của trường, cụ thể:
+ Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Chỉ tiêu xét

tuyển: 40%. Ngày nhận hồ sơ xét tuyển: theo quy đinh của Bộ GD&ĐT.
+ Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học lực lớp 12. Chỉ tiêu tuyển

sinh: 60%. Ngày nhận hồ sơ xét tuyển: từ 01/3/2016. Mẫu hồ sơ xét tuyển đăng
trên website của trường: www.dtdl.edu.vn.

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện (chuyển
phát nhanh)

- Số chỗ ở trong ký túc xá: 600
- Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng liên thông hệ chính quy: 50.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 700
Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

50
Tin học ứng dụng C480202 50
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử C510203 50
Công nghệ kĩ thuật nhiệt C510206 200Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

200
Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302 75

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và
tự động hóa C510303 75

153. TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI (MÃ TRƯỜNG: CDH)

Địa chỉ: Số 236 đường Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm,
Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (04)3756.0745, 04.37541936; Fax: 04.3754.3050.
Website: www.htc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
* Phương thức Tuyển sinh:
1. Tuyển sinh theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dựa vào kết

quả kỳ thi THPT Quốc qia) lấy 60% tổng chỉ tiêu.
2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT  lấy 40% tổng chỉ tiêu (Tổng

điểm tổng kết năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo ngành thí
sinh đăng ký xét tuyển đạt từ 16,50 điểm trở lên).

* Nhà trường có ký túc xá, căng tin, đáp ứng nhu cầu của  sinh viên.
+ Học phí theo quy định của Nhà nước.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1700

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

380
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành C340103 230

Quản trị khách sạn C340107 350
Quản trị nhà hàng và dịch vụ
ăn uống C340109 200

Việt Nam học C220113 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 230

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 200Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển Chỉ tiêu

Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

30

Kế toán C340301 80

154. TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI
(MÃ TRƯỜNG: CKS)

Địa chỉ: TT Lai Cách - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương.
Điện thoại: 03203.786.492 - 03203.786.749
Website: http://www.dltm.edu.vn;  Email:pdt.ctc@gmail.com
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh:
+ Tuyển 50% chỉ tiêu xét dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Điểm

trúng tuyển dựa vào ngưỡng điểm của Bộ GD và Đào tạo quy định.
+ Tuyển 50% chỉ tiêu dựa vào kết quả học tập của lớp 10, 11 và 12. Ngưỡng

điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Các kỳ học phải đạt điểm trung bình từ 5.5 trở lên và
có ít nhất 2 học kỳ đạt hạnh kiểm loại Khá.

- Vùng tuyển: tuyển Sinh trong cả nước.
+ Ngày xét và quy định xét : theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) không tuyển

những thí sinh nói lắp, dị tật.
- Học phí: Thu 135.000đ/1 tín chỉ tương đương 420.000đ/tháng. Sinh viên

học cao đẳng chính quy được đăng ký học chương trình 2 theo quy định. Ngoài
hệ cao đẳng nhà trường còn đào tạo hệ sơ cấp nghề, trung cấp nghề cao đẳng
nghề và trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành kĩ thuật Chế biến Món ăn.

- Phòng ở trong KTX khép kín: 300 chỗ. Chi tiết xem trên
Website:http://www.dltm.edu.vn

- Điện thoại: 03203.786.492 - 03203.786.749. Email:pdt.ctc@gmail.com

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 550
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị nhà hàng và dịch
vụ ăn uống C340109

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

200

Quản trị khách sạn C340107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

100

Việt Nam học C220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Văn, Toán, Ngoại Ngữ 80

Quản trị dịch vụ du lịch và
lữ hành C340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Lịch sử, Địạ lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

80

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

50

Tiếng Anh C220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40

155. TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ(*) (MÃ TRƯỜNG: CDU)

Địa chỉ: Số  2201, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt
Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại:  0210.3843252, 0210.3.846.440. Fax: 02103.846440
Website: www.duocphutho.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
* Phương thức 1: Xét tuyển Cao đẳng hệ chính quy theo kết quả của kỳ thi

THPT quốc gia.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% tổng chỉ tiêu.
* Phương thức 2: Xét tuyển cao đẳng chính quy dựa trên kết quả học tập ở

bậc THPT của thí sinh cho tất cả các ngành đào tạo theo đề án tự chủ tuyển sinh.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% tổng chỉ tiêu.
Nhà trường sử dụng các tổ hợp của 3 môn thi cho tất cả các ngành đào tạo.Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 4.250
Dược C900107 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Điều dưỡng C720501

Tiếng Anh C220201
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

156. TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG – HẢI DƯƠNG
(MÃ TRƯỜNG: CYS)

Địa chỉ: Số 324 Nguyễn Lương Bằng – phường Thanh Bình – TP. Hải
Dương.

Điện thoại: (0320)3890486
Website: www.duoctu-hd.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia năm 2016.
- Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT
+ Chỗ ở KTX hiện đại, đáp ứng 600 sinh viên
+ Học phí thu theo nghị định, thông tư hướng dẫn của chính phủ.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Ngành đào tạo cao đẳng: 700
Dược (Chuyên ngành: Quản lí
và Cung ứng thuốc) C900107 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học 700Tu
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157. TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG
(MÃ TRƯỜNG: CGN)

Địa chỉ: Nghi Liên - TP Vinh - Nghệ An.
Điện thoại: 0383.851270; 0383.852810.
Website: www.gtvtmt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: trong cả nước.
* Phương thức TS: Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 phương thức xét tuyển sau

đây:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, tổ hợp

các môn xét tuyển như cột bên.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT của học sinh đã

tốt nghiệp THPT, tổ hợp các môn xét tuyển như cột bên. Cơ sở xét tuyển: Học bạ
THPT hoặc THBT.

* Ngoài hệ Cao đẳng, nhà trường còn tuyển sinh đào tạo các hệ Cao đẳng
nghề, Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp. Liên kết đào tạo liên thông từ
Cao đẳng lên Đại học.

* Nhà trường có chỗ ở ký túc xá khang trang, sạch đẹp, miễn phí cho sinh
viên.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng 300

* Xét tuyển dựa trên kết
quả của kỳ thi THPT
quốc gia
Công nghệ kĩ thuật giao
thông C510104

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Hóa học

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Công nghệ kĩ thuật xây
dựng C510103

Kế toán C340301
Quản lí xây dựng C580302
* Xét tuyển dựa trên kết
quả học tập 3 năm
THPT.Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kĩ thuật giao
thông C510104 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán; Ngữ văn; Địa lí

Công nghệ kĩ thuật xây
dựng C510103

Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Quản lí xây dựng C580302

158. TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG

(MÃ TRƯỜNG: C21)

Địa chỉ: Phố Nguyễn Thị Duệ, Thanh Bình, TP Hải Dương
Điện thoại: (0320).3890025
Website: www.caodanghaiduong.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
* Phương thức tuyển sinh: Theo 2 phương thức sau:
- Phương thức 1: Phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia (60% chỉ

tiêu)
- Phương thức 2: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả quá trình học tập

THPT (40% chỉ tiêu): Xét tuyển học bạ 5 kì THPT
* Các môn thi năng khiếu theo từng ngành đào tạo:
- Thiết kế đồ họa: Môn 1: Hình họa chì; Môn 2: Trang trí
- Mĩ thuật: Môn 1: Hình họa chì; Môn 2: Trang trí
- Mầm non: Môn 1: Thẩm âm tiết tấu; Môn 2: Thanh nhạc
- Âm nhạc: Môn 1: Thẩm âm, tiết tấu; Môn 2: Thanh nhạc
- Thể dục: Môn 1: Thể dục
* Ghi chú: Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản - Khối

D1,2,3,4,5,6 cũ)
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 2950
Sư phạm Vật lí C140211 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
80

Sư phạm Toán C140209 100

Sư phạm Ngữ văn C140217 Văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 50

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Sinh, Thể dục 50

Sư phạm Sinh học C140213 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học 50

Giáo dục Mầm non C140201 Văn, Thẩm âm tiết tấu,
Thanh nhạc 300

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

300

Sư phạm Hóa học C140212 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học 100

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Văn, Hình họa chì, Trang
trí 50

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 100
Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp C140215 Toán, Hóa học, Sinh học 50

Sư phạm kĩ thuật công nghiệp C140214 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ 50

Sư phạm Lịch sử C140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 50

Sư phạm Địa lí C140219
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

50

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, Thẩm âm tiết
tấu, Thanh nhạc 50

Giáo dục công dân C140204 Văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 50

Khoa học thư viện C320202 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 80
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Tin học ứng dụng C480202
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

150

Quản lí văn hóa C220342

Văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Thẩm âm tiết

tấu, Thanh nhạc
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

50

Tài chính - Ngân hàng C340201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

150

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 100

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ 150

Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học 150

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

240

Quản trị kinh doanh C340101 100

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành C340103

Toán, Vật lí, Hóa học
Văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
100

Công nghệ thiết bị trường học C510504

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Hóa học, Sinh học

100

Thiết kế đồ họa C210403 Ngữ văn, Hình họa chì,
Trang trí 50

Thư kí văn phòng C340407
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

50

Các ngành đào tạo cao đẳng
chính quy liên thông 600
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

200

Giáo dục Mầm non C140201 Văn, Thẩm âm tiết tấu,
Thanh nhạc 250

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Sinh, Thể dục 50

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

100

159. TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I
(MÃ TRƯỜNG: CHH)

Địa chỉ: Số 498 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, TP. Hải
Phòng.

Điện thoại: 0313 766739 Email: pdt@cdhh.edu.vn
Fax: 84-31.3766425 Website: www.cdhh.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Chọn một trong hai phương thức
+ Dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (50% tổng chỉ tiêu).
+ Dựa vào kết quả học tập 03 năm THPT hoặc tương đương đối với tất cả

thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (50% tổng chỉ tiêu).
- Số chỗ ở KTX có thể tiếp nhận đối với khoá tuyển sinh 2016: 1000 chỗ ở.
- Phương thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo;
+ Gửi chuyển phát qua bưu điện về: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng

Hàng hải I, 498 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng. Số
Điện thoại: 0313.766739.

- Học phí: Theo quy định của nhà nước.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 330Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm340

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Điều khiển tàu biển C840107

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

60
Tin học ứng dụng C480202 30
Vận hành khai thác máy tàu C840108 55
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 45
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 40

Kế toán C340301

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng

Anh

40

Công nghệ kĩ thuật điều khiển
và tự động hoá C510303 TOÁN, Vật lí, Hóa học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh 30

Khai thác vận tải C840101

TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
TOÁN, Ngữ văn, Tiếng

Anh

30

160. TRƯỜNG CAO ĐẲNG HOAN CHÂU(*) (MÃ TRƯỜNG: CNA)

Địa chỉ: Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An. Điện thoại:
0388934242

Website: www.hoanchau.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức TS:
1. Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia : 20% chỉ tiêu
2. Trường xét tuyển dựa vào kết quả học tập (học bạ) THPT (hoặc tương

đương) 80% chỉ tiêu
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
- Số lượng chỗ ở KTX: 1.000 chỗ.
- Học phí trung bình:  2.500.000đ/ Kỳ

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 800Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 341

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ thông tin C480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200
Tài chính ngân hàng C340101 200
Kế toán C340301 200

Việt Nam học (Hướng dẫn du
lịch) C220113

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

200

161.  TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG THƯƠNG
(MÃ TRƯỜNG: CEI)

Địa chỉ: Số 569 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037)3952065. Website: www.cdktktct.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Phương thức 1 (50% chỉ tiêu): Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi

THPT Quốc gia.
+ Phương thức 2 (50% chỉ tiêu): Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT/BT

THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT lớp 12.
Điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn

5,5.
- Các thông tin khác:
+ Có Ký túc xá đầy đủ điều kiện học tập, sinh hoạt cho sinh viên
+ Có đầy đủ phòng học lý thuyết, thực hành, thư viện, nhà ăn, sân bãi tập,

sân chơi cho sinh viên.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 300

Quản trị dịch vụ du lịch và
lữ hành C340103 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50

Quản trị kinh doanh C340101 50
Kế toán C340301 200Tu

yen
sin

h2
47

.co
m



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm342

162. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI
(MÃ TRƯỜNG: CTH)

Địa chỉ: số 126 - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 04.33531324. Website: ctet.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1. Phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1 (50% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT quốc

gia.
Phương thức 2 (50% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ

thông. Điểm xét tuyển: là điểm tổng của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển của
năm học lớp 12/3 + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm xét tuyển >= 16.5.

2. Phạm vi tuyển sinh: toàn quốc
3. Số chỗ KTX: 400.
Miễn phí 100% chỗ ở KTX cho HS-SV

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 2000
Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

300

Kinh doanh thương mại C340121 200

Quản trị khách sạn C340107 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

200
Marketing C340115 200
Kế toán C340301 400
Tài chính - Ngân hàng C340201 200
Hệ thống thông tin Quản lí C340405 150

Công nghệ kĩ thuật hoá học C510401

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

150

Tiếng Anh C220201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Lịch sử

200
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 343

163. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG
(MÃ TRƯỜNG: CTW)

Địa chỉ: Xã Dương Xá, Gia Lâm Hà Nội.
Điện thoại: (04)36789.156; Fax: 04.38276433
Văn phòng 2: Trong trụ sở Liên minh HTX Việt Nam, Đường Dương Đình

Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (Trung tâm Hợp tác và Phát triển ).
Website: www.netc - vca.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (50%) và xét

tuyển học bạ THPT (50%) cụ thể:
+ Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Xét điểm theo tổ hợp môn của

từng ngành. Điểm xét tuyển theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục
và Đào tạo

+ Xét học bạ THPT: Theo đề án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt
năm 2015. Tổng điểm trung bình chung 5 kỳ (2 kỳ lớp 10, 2 kỳ lớp 11, Kỳ 1 lớp
12) ≥ 27,5

- Các thông tin khác:
+ Thời gian tuyển sinh: Từ tháng 4/2016 đến hết ngày 30/11/2016.
+ Trường có KTX cho tất cả sinh viên (80.000vnđ/sv/tháng).
+ Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của Nhà nước cho trường công

lập.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1100
Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150
Tài chính - Ngân hàng C340201 150
Kế toán C340301 300
Công nghệ thông tin C480201 200
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

200

Công nghệ may C540204 100Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm344

164. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC
(MÃ TRƯỜNG: CKA)

Địa chỉ: Phường Hội Hợp - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: (0211)3861.938
Website: http://www.vtec.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương án tuyển sinh: theo 2 phương án
+ Phương án 1: 50% chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

quốc gia
+ Phương án 2: 50% chỉ tiêu xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

hoặc tương đương.
- Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo.
- Học phí: Đào tạo theo học chế tín chỉ: 120.000đồng/tín chỉ (Điều chỉnh

mức học phí theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đối với
trường công lập).

- Ký túc xá: 750 HSSV
- Chi tiết xem tại Website: http ://www.vtec.edu.vn.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 800
Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

100
Kế toán C340301 150
Truyền thông và mạng máy tính C480102 50
Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 100
Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205 100
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301 100
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và
tự động hóa C510303 50

Chăn nuôi C620105 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

50

Dịch vụ thú y C640201 100
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 345

165. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN
(MÃ TRƯỜNG: CKT)

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán – Thành phố Thái Nguyên
Website: www.cdkttctn.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Chỉ tiêu tuyển sinh dành 50% cho xét điểm học bạ và 50% xét điểm

thi THPT Quốc gia
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
1. Dựa vào kết quả học tập THPT (theo mẫu học bạ của trường) điểm tổ hợp

3 môn xét tuyển đạt từ 16.5 điểm và hạnh kiểm từ khá trở lên.
2. Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia theo ngưỡng đảm bảo chất lượng

của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hàng năm

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 1268
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

668

Tài chính - Ngân hàng C340201 200

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Hóa học, Ngữ văn
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

200

Hệ thống thông tin Quản lí C340405

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

100

Dịch vụ pháp lý C380201

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

100
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166. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
(MÃ TRƯỜNG: CCK)

Địa chỉ:
Cơ sở chính: Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 04.35566300; Fax: 04.35562956
Cơ sở 2: Số 106 Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội
ĐT: 04.36884342;  Fax: 04.36884211
Cơ sở 3: Khu đô thị Đại học Nam Cao - Tỉnh Hà Nam.
Website: http://www.hiec.edu.vn;
Mail: tuyensinh@hiec.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
CAO ĐẲNG:
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 1.000

chỉ tiêu (chiếm 50% tổng chỉ tiêu)
+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12: 1.000 chỉ tiêu

(chiếm 50% tổng chỉ tiêu)
CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG:
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: 500 chỉ

tiêu (chiếm 50% tổng chỉ tiêu).
+ Phương thức 2: Thi tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT: 500 chỉ tiêu

(chiếm 50% tổng chỉ tiêu).
- Số chỗ trong KTX: 500
- Thông tin chi tiết về Đề án tuyển sinh riêng tham khảo tại Website:

www.hiec.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng
chính quy: 2.000

Quản trị Kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

400Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

900

Tài chính - Ngân hàng C340201 200

Tin học ứng dụng C480202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Địa lí

300

Dịch vụ pháp lý C380201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

100

Quản trị văn phòng C340406 100

Các ngành đào tạo liên
thông Cao đẳng chính quy: 1.000

Quản trị Kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

200

Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Hoá học

500

Tài chính - Ngân hàng C340201 100

Tin học ứng dụng C480202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Địa lí

200

167. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN
(MÃ TRƯỜNG: CDB)

Địa chỉ: Số 34 - Phố 1 - Phường Him Lam - TP Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện
Biên.

Điện thoại: 0230.3810.193. Website: www.dtec.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nướcTu
yen
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- Phương thức TS:
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (30%

chỉ tiêu): các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển đạt
ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT hoặc tương
đương (70% chỉ tiêu): các thí sinh có điểm trung bình chung 3 môn xét tuyển
(theo từng ngành học) 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt từ 5.5 điểm
trở lên.

Ngành: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản lí đất đai tổ hợp môn dùng để
xét tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học

Ngành: Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Lâm nghiệp tổ hợp môn dùng để xét
tuyển: Toán, Hóa học, Sinh học

Ngành Dịch vụ pháp lý tổ hợp môn dùng để xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lí.

- Thời gian xét tuyển: Theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các thông tin khác:
+ Số chỗ ở trong KTX: 450.
+ Thông tin chi tiết về tuyển sinh tham khảo trên website của trường:

http://www.dtec.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 180

Tài chính - Ngân hàng C340201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

20
Kế toán C340301 30

Quản lí đất đai C850103 20

Khoa học cây trồng C620110 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Ngữ văn

20
Chăn nuôi C620105 20

Lâm nghiệp C620201 20

Dịch vụ pháp lý C380201

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Lịch sử
Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Sinh học, Địa lí

50
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168. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT HÀ NỘI(*)

(MÃ TRƯỜNG: CKN)
Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Vĩ (Lê Đức Thọ kéo dài cũ) tầng 3 nhà C,

Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (04) 66869347. Website:
www.hcet.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Tuyển sinh 50% chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Tuyển sinh 50% chỉ tiêu dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT
- Điểm xét tuyển = (điểm TB 3 môn năm học lớp 12) + (Điểm ưu tiên)/3 ≥

5.5
- Xét từ trên xuống dưới đến hết chỉ tiêu
- Học phí 198.000đ/1 tín chỉ:

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 300
Kế toán C340301 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

100

Tài chính - Ngân hàng C340201 50

Quản trị kinh doanh C340101

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Địa lí

50

Truyền thông và mạng máy tính C480102

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

50

Việt Nam học C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Địa lí

50
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169. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT PHÚ THỌ
(MÃ TRƯỜNG: CPP)

Địa chỉ: Phường Thọ Sơn - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3863839 (máy lẻ 11, 18, 33); 02106.559.459
Website: www.caodangkinhtekythuatpt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Xét tuyển dựa vào một trong hai phương thức:
1. Kết quả học tập ghi trong học bạ ở lớp 12 bậc THPT (80% chỉ tiêu).
2. Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (thí sinh dự thi ở cụm thi do trường đại

học chủ trì, dành 20% chỉ tiêu).
- Đủ chỗ trong ký túc xá cho mọi SV.
- Đề án tuyển sinh riêng của trường thí sinh xem tại website của nhà trường:

www.caodangkinhtekythuatpt.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Ngành đào tạo cao đẳng 30

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

170. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(MÃ TRƯỜNG: CCT)

Địa chỉ: Phường Ngọc Xuyên – Quận Đồ Sơn – TP. Hải Phòng
Website: www.cdktcntp.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh trình độ cao đẳng:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT thuộc các tổ hợp môn xét tuyển.
- Nhà trường có chính sách ưu đãi riêng, miễn tiền ở ký túc xá.
- Nhà trường dành 30% chỉ tiêu của từng ngành xét tuyển dựa vào kết quả

kỳ thi THPT Quốc gia, 70% dựa vào kết quả học tập THPT thuộc các tổ hợp
môn xét tuyển.Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 150

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Lịch sử

45

Công nghệ thực phẩm C540102

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Sinh học

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

35

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử C540102

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

35

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Lịch sử

35

171. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
(MÃ TRƯỜNG: CCE)

Địa chỉ: Số 202, Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: 0240. 3856 210
Website: www.bcit.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
* Phương thức TS: Kết hợp 02 phương thức tuyển sinh, gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2016 do các

trường Đại học chủ trì (xét tuyển 50% chỉ tiêu cho tất cả các ngành). Điểm tổng
cộng 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên theo đối tượng
và khu vực) đạt từ mức tối thiểu ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy
định trở lên.
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- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông
(học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) (xét tuyển 50%
chỉ tiêu còn lại cho tất cả các ngành).

+ Điểm trung bình chung của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển trong 6
học kỳ lớp 10, 11, 12  đạt từ 5,5 trở lên.

+ Hạnh kiểm năm học lớp 12 xếp loại khá trở lên
- Các thông tin khác:
+ Thí sính không trúng tuyển hệ Cao đẳng sẽ được xét tuyển vào học hệ Cao

đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề.
+ Số chỗ ký túc xá: 500 chỗ
+ Mức thu học phí: Theo quy định của Nhà nước
+ Chi tiết xem trên website: www.bcit.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 900
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử C510301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

150
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và
tự động hóa C510303 50

Công nghệ kĩ thuật cơ khí C510201 100
Kế toán C340301 100
Tài chính - Ngân hàng C340201 50
Quản trị kinh doanh C340101 100
Công nghệ kĩ thuật ô tô C510205 100
Công nghệ thông tin C480201 100
Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103 50
Công nghệ kĩ thuật hóa học C510401 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

50

Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406 50

172. TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM (MÃ TRƯỜNG: CMH)

Địa chỉ: Khu Văn hóa Nghệ thuật, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: (04) 37649781.

Website: www.cdmuavn.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.Tu
yen
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- Nhận Hồ sơ tuyển sinh tại trường.
- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển.
- Thời gian:
- Ngành Diễn viên múa:
+ Thi 02 vòng: Sơ tuyển và Chung tuyển.
+ Nhận Hồ sơ và Sơ tuyển: Từ 16/04 đến 25/06/2016.
+ Thi Chung tuyển: Từ 03/08 đến 05/08/2016.
- Ngành Biên đạo múa, Huấn luyện múa:
+ Nhận Hồ sơ: Từ 10/07 đến 20/07/2016.
+ Thi: Từ 25/07 đến 26/07/2016.
* Đối tượng tuyển sinh ngành Diễn viên Múa:
- Nghệ thuật biểu diễn Kịch múa: Văn hóa học hết lớp 7.
- Nghệ thuật biểu diễn múa Dân gian dân tộc: Văn hóa học hết lớp 9,

THPT, CĐ, ĐH.
- Nghệ thuật biểu diễn múa Đương đại: Văn hóa học hết lớp 9, THPT,

CĐ, ĐH.
* Đối tượng tuyển sinh ngành Biên đạo múa:
- Đối tượng 1: Tốt nghiệp Trung cấp múa hoặc tương đương.
- Đối tượng 2: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc tương đương, Có chứng

chỉ Kỹ năng thực hành múa do Trung tâm đào tạo Trường CĐ Múa VN cấp (học
chuyển đổi các môn chuyên môn).

* Đối tượng tuyển sinh ngành Huấn luyện múa:
- Tốt nghiệp Trung cấp múa hoặc tương đương.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 120

Diễn viên Múa C210242 NĂNG KHIẾU MÚA, ÂM
NHẠC 90

Biên đạo Múa C210243 CẢM XÚC ÂM NHẠC,
KẾT CẤU MÚA, Ngữ văn 15

Huấn luyện múa C210244

MÚA CỔ ĐIỂN CHÂU ÂU,
MÚA DÂN GIAN DÂN

TỘC, KẾT CẤU BÀI TẬP,
Ngữ văn

15

Tu
yen

sin
h2

47
.co

m



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm354

173. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
(MÃ TRƯỜNG: CNT)

Địa chỉ: Số 7 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (04)3825.1809
Website: www.nghethuathanoi.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tất cả các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các quận

huyện thuộc Thành phố Hà Nội, (những đối tượng không có hộ khẩu thường trú
tại Hà Nội nếu có năng khiếu, có điều kiện theo học tại Hà Nội có thể tham gia
theo hình thức mở chính quy).

- Phương thức TS: Xét tuyển dựa trên Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Quốc gia và Đề án tuyển sinh tự chủ năm 2016 của trường (Thông tin chi tiết tại
Website www.nghethuathanoi.edu.vn)

- Ngoài ra trường còn tuyển sinh đào tạo các ngành trung cấp chuyên
nghiệp.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 250

Diễn viên kịch điện ảnh C210234 Ngữ văn, Hình thể, Tiếng
nói, kĩ thuật biểu diễn 30

Biên đạo Múa C210243 Ngữ văn, Chuyên ngành,
Năng lực cơ bản 10

Thiết kế thời trang C210404 Ngữ văn, Hình họa, Trang
trí 20

Hội họa C210103 Ngữ văn, Hình họa, Mầu 10
Quản lí văn hóa C220342 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 25
Việt Nam học C220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 15

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, Hát, Đàn, Thẩm
âm, Tiết tấu 40

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, Hình họa, Mầu 10

Biểu diễn nhạc cụ Phương tây C210207 Ngữ văn, Chuyên ngành,
Xướng âm, Ghi âm 10

Biểu diễn nhạc cụ truyền
thống C210210 Ngữ văn, Chuyên ngành,

Xướng âm, Ghi âm 10

Thanh nhạc C210205 Ngữ văn, Chuyên ngành,
Xướng âm, Ghi âm 30Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Piano C210208 Ngữ văn, Chuyên ngành,
Xướng âm, Ghi âm 5

Truyền thông đa phương tiện C320104 Toán, hình hoạ 20
Thiết kế đồ họa D210403 Toán, hình hoạ 15

174. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ - BẮC GIANG
(MÃ TRƯỜNG: C18)

Địa chỉ: Km 5, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Điện thoại: 0240.3854.230. Website: www.cdbacgiang.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
1.Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước, riêng các ngành sư phạm chỉ

tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.
2. Phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1 (65% chỉ tiêu từng ngành): Xét tuyển dựa trên kết quả

điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và hạnh kiểm năm học lớp 12
của thí sinh.

Điều kiện xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm được xếp loại khá trở lên ở năm học lớp 12.
- Điểm của các môn tham gia xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng

đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2 (35% chỉ tiêu từng ngành): Xét tuyển căn cứ vào học lực 3
năm học THPT và hạnh kiểm năm học lớp 12 của thí sinh.

Điều kiện xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm được xếp loại khá trở lên ở năm học lớp 12.
- Điểm trung bình chung của 3 môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn

5,0.
3. Các thông tin khác:
- Điểm trúng tuyển theo ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn đăng ký xét

tuyển.
- Số chỗ KTX đáp ứng theo yêu cầu của người học.Tu
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- Các ngành ngoài sư phạm: Học phí theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Đối với Ngành Giáo dục Mầm non (tuyển mới), nhà trường tổ chức thi các

môn năng khiếu.
- Đối với Ngành Giáo dục Mầm non (liên thông), nhà trường xét tuyển thí

sinh đã tốt nghiệp hệ trung cấp ngành Sư phạm Mầm non và tổ chức thi 03 môn:
Ngữ văn,Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non và Dinh dưỡng trẻ em.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm TS&GTVL: 0240.3520.827
Website: www.cdbacgiang.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng 680

Các ngành đào tạo CĐ
sư phạm:

Sư phạm Toán C140209

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Sư phạm Vật lí C140211

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Sư phạm Ngữ văn C140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Lịch sử
Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí

Sư phạm Lịch sử (Sử -
Địa) C140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Lịch sử
Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa líTu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Mầm non
(tuyển mới) C140201 Toán, Hát, Đọc- Kể diễn cảm

Văn, Hát, Đọc- Kể diễn cảm

Giáo dục Mầm non (liên
thông) C140201

Ngữ văn,Tâm lý học trẻ em
lứa tuổi mầm non, Dinh dưỡng

trẻ em.
Các ngành đào tạo CĐ
ngoài sư phạm

Kế toán C340301
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị văn phòng C340406 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Khoa học thư viện C320202 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ thiết bị
trường học C510504

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Địa lí
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

175. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT(*)

(MÃ TRƯỜNG: CNC)

Địa chỉ: E6 – Khu Công nghiệp Quế Võ – TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0241)634.027/634.267/634.279
Email: tuyensinh@cnc.edu.vn; Website: www.cnc.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia năm 2016 và chiếm 60% chỉ tiêu của từng ngành.
+ Xét điểm trung bình của 3 môn học của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11, lớp 12)

trong học bạ THPT theo 1 trong các tổ hợp các khối xét tuyển của nhà trường
đạt từ 16,5 điểm trở lên. (mỗi môn học đạt bình quân 5,5 đ). Và chiếm 40% chỉ
tiêu của từng ngành.Tu
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+ Thí sinh không trúng tuyển vào hệ cao đẳng có nguyện vọng được trường
chuyển xuống học hệ Trung cấp chuyên nghiệp gồm các ngành: Kế toán, CNTT,
Điện Công nghiệp và dân dụng, Du lịch, Cơ khí (Hàn điện)

+ Số chỗ ở trong KTX: 600 sinh viên.
+ Học phí: 180.000 đến 195.000đ/ 1 tín chỉ (tùy từng ngành đào tạo)

Khoảng 600.000 đ/tháng  (tùy từng ngành đào tạo).
+ Nhà trường có liên kết Du học chuyển tiếp với các trường Đại học nổi

tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; Singapore...).

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1.450
Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Kế toán C340301 100

Tiếng Anh C220201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Tiếng Nhật C220209
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300

Việt Nam học (Hướng
dẫn du lịch) C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100

Tiếng Trung Quốc C220204 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

300
Tiếng Hàn Quốc C220210 300

Tài chính - Ngân hàng C340201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100
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176. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

(MÃ TRƯỜNG: CDP)

Địa chỉ: 607 Mạc Đăng Dung, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh
Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3873.009; Fax: 033.3873.223. Website: afcdongbac.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Trường xét tuyển theo 2 phương thức
1. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (70% chỉ tiêu). Cụ thể như sau:
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT
+ Xét điểm trung bình của tổ hợp các môn học lớp 12 theo ngành học mà thí

sinh đăng ký đạt từ 5,5 trở lên.
+ Nhà trường tổ chức xét tuyển 3 đợt / năm theo phương thức tuyển sinh

riêng. Đợt 1 vào tháng 8/2016; Đợt 2 vào tháng 9/2016; Đợt 3 vào tháng
11/2016.

*)  Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông

Bắc, lấy tại website: afcdongbac.edu.vn)
- Học bạ THPT (phôtô công chứng).
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phôtô

công chứng).
- Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại của người nhận.
2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (30% chỉ

tiêu). Các ngành đào tạo xét điểm thi theo tổ hợp các môn thi của thí sinh do các
cụm thi các trường đại học chủ trì. Điểm trúng tuyển của trường là tổng ngưỡng
điểm xét tuyển tối thiểu của các môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đối
với hệ Cao đẳng chính quy.

*) Hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo mẫu quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 350Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhKế toán C340301

Quản lí tài nguyên rừng C620211 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản lí đất đai C850103
Dịch vụ thú y C640201
Khuyến nông C620102
Chăn nuôi C620105 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Khoa học cây trồng C620110
Lâm nghiệp C620201
Phát triển nông thôn C620116

177. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM - SƠN LA (MÃ TRƯỜNG: CSL)
Địa chỉ: Tiểu khu 13, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Điện thoại: (0223)843 033. Website: www.cdnlsonla.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS:
- Trình độ cao đẳng: Hình thức xét tuyển.

+ Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp THPT, BTTHPT.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Từ 06/4 đến 29/7/2016 và 03/8 đến 28/10/2016.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 300
Khoa học cây trồng C620110 Xét tuyển 80
Chăn nuôi C620105 Xét tuyển 80
Lâm sinh C620205 Xét tuyển 80
Quản trị kinh doanh C340101 Xét tuyển 60
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178. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM THANH HOÁ
(MÃ TRƯỜNG: CNL)

Địa chỉ: Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Website: www.cdnonglam.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
* Phương thức TS: Theo đề án tự chủ tuyển sinh, gồm 2 phương thức:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:
+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 20% chỉ tiêu của ngành đào tạo.
+ Thời gian xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ THPT:
+ Chỉ tiêu tuyển sinh: 80% chỉ tiêu của ngành đào tạo.
+ Thời gian xét tuyển: Nhận hồ sơ từ 01/5/2016, xét tuyển đợt 1 từ

10/8/2016;
* Các thông tin khác:
- Điều kiện xét tuyển vào trường: Điểm xét trúng tuyển theo quy định của

Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ.
- Nhà trường có KTX cho học sinh ở xa

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 250

Khoa học cây trồng C620110 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60
Dịch vụ thú y C640201 150

Lâm nghiệp C620201 40

179. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẮC BỘ (MÃ TRƯỜNG: CNP)

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, Hà Nội. Điện thoại: (04)33 840.164
Website: www.vcard.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh:
+ Phương thức 1: (Chỉ tiêu: 144)
Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia của cụm thi tập trung do các trường

đại học, cao đẳng chủ trì theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.
+ Phương thức 2: (Chỉ tiêu: 216)Tu
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Xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT và dựa theo kết quả học tập
lớp 10, 11, học kỳ I lớp 12 theo khối ngành xét tuyển và điểm ưu tiên.

Xét tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT và dựa theo kết quả học tập
lớp 12 theo khối ngành xét tuyển và điểm ưu tiên.

- Đợt xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Thí sinh thuộc các huyện nghèo 30A được tuyển thẳng.
- KTX: đảm bảo điều kiện chỗ ở, học tập, sinh hoạt cho 100% sinh viên

trong trường.
- Đội ngũ bảo vệ có tính chuyên nghiệp cao, có bếp ăn, phòng học lý thuyết,

thực hành, thư viện, sân tập, nhà thi đấu thể thao cho sinh viên.
- Thí sinh học tại trường được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của nhà

nước (cấp học bổng, chế độ ưu đãi và mức thu học phí theo quy định của trường
công lập).

- Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc qua bưu điện
theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh – trường Cao Đẳng Nông nghiệp và PTNT
Bắc Bộ - Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

- Điện thoại:  0433.840.548/ 0433.840.164
- Hotline: 0972.932.286/ 0948.855.386

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 360

Dịch vụ thú y C640201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Chăn nuôi C620105
Khoa học cây trồng C620110
Khuyến nông C620102
Công nghệ sinh học C420201
Quản lí đất đai C850103
Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng C340201
Kinh doanh nông nghiệp C620114
Quản trị kinh doanh C340101
Tin học ứng dụng C480202

Phát triển nông thôn C620116
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng AnhTu
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180. TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH I
(MÃ TRƯỜNG: CPT)

Địa chỉ: 136, Quy Lưu, Minh Khai, T.P Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
Điện thoại: (03513) 829 008; Website: cdptth1.vov.vn
Thông tin tuyển sinh:
Vùng tuyển sinh: Cả nước
Phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: 50% chỉ tiêu.
Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT

hoặc tương đương (gồm những thí sinh đã TN từ năm 2015 trở về trước và
những thí sinh TN năm 2016):

Phương thức 2: 50% chỉ tiêu
Xét tuyển dựa vào kết quả thi của các thí sinh dự thi theo kỳ thi THPT quốc

gia năm 2016.
Thời gian nộp hồ sơ: Chia làm 4 đợt. Dự kiến từ 15/5/2016 - 10/11/2016.
Ký túc xá khép kín: 1.000 chỗ ở
Thí sinh xem chi tiết tại website của trường.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 400

Báo chí C320101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Quan hệ công chúng C360708 50

Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 TOÁN, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh

50

Công nghệ thông tin C480201 50
Công nghệ kĩ thuật điện tử,
truyền thông C510302 50

Kế toán C340301
TOÁN, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
30

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 20
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181. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA (MÃ TRƯỜNG: C14)

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0223874544. Website: http://cdsonla.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia: 30% chỉ tiêu.
+ Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng dựa trên kết quả học tập từ học bạ

THPT: 70% chỉ tiêu. Các tiêu chí cụ thể xem tại Website: http://cdsonla.edu.vn.
+ Điểm các môn thi dùng để xét tuyển theo ngành được quy định theo tại cột

(3);
+ Môn thi năng khiếu khối đối với ngành Mầm non: (Hát, Kể chuyện và

Đọc diễn cảm).
+ Môn thi năng khiếu đối với ngành Giáo dục thể chất: (Chạy 60 m; Bật xa

tại chỗ, Khéo léo và thể hình).
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 970

Sư phạm Toán C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30

Sư phạm Ngữ văn C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40
Giáo dục công dân C140204 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40

Giáo dục Tiểu học C140202 Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 230

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, NĂNG
KHIẾU 90

Quản lí văn hóa C220342 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 60

Khoa học thư viện C320202 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 30
Quản trị văn phòng C340406 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 60
Công tác xã hội C760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 60

Lâm nghiệp C620201 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 30Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Chăn nuôi C620105 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 30

Quản lí đất đai C850103 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 50

Quản lí tài nguyên rừng C620211 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 40

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Sinh học, NĂNG
KHIẾU 30

Công nghệ thông tin C480201

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60
Công nghệ kĩ thuật điện, điện
tử C510301 30

Kế toán C340301 30
Tài chính - Ngân hàng C340201 30

182. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH
(MÃ TRƯỜNG: C19)

Địa chỉ: Số 12, đường Bình Than, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh.

Điện thoại: 02413.856.413; 02413.855.329. Fax: 02413.827.270
Website: www.cdspbacninh.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh: Như ghi tại mục 1, 2, 3 cột (2)
2.  Phương thức tuyển sinh:
* Trường tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng kết hợp cả 2 phương thức:
Phương thức 1 (60% chỉ tiêu): Xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT.

Tiêu chí xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT;
- Hạnh kiểm lớp 12 từ khá trở lên;
Phương thức 2 (40% chỉ tiêu): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

2016. Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT; Không có môn thi nào
trong tổ hợp đăng kí xét tuyển bị điểm liệt (từ 1,0 điểm trở xuống) theo qui định
của Bộ  GD-ĐT năm 2016.Tu
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* Đối với 2 ngành năng khiếu SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, thực hiện xét
tuyển môn văn hóa (lấy điểm môn Ngữ văn lớp 12 hoặc điểm thi môn Ngữ văn
kì thi THPT Quốc gia tùy theo từng phương thức tuyển sinh) và thi tuyển 2 môn
năng khiếu. Môn thi năng khiếu: Thẩm âm-Tiết tấu; Thanh nhạc (SP Âm nhạc);
Hình họa chì; Bố cục (SP Mỹ thuật). Ngày thi các môn năng khiếu xem Thông
báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2016 tại website của trường.

* Điểm xét tuyển lấy theo ngành học
* Ngoại ngữ gồm các tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật.
3. Các thông tin khác:
- Thí sinh hộ khẩu ngoài tỉnh đóng kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định.
- Số chỗ ở trong KTX: 900
- Trường liên kết với các trường Đại học đào tạo liên thông từ trình độ trung

cấp, cao đẳng lên trình độ Đại học theo quy định của Bộ GD-ĐT.
- Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng liên thông: 200; Ngành tuyển sinh CĐ liên

thông: GD Tiểu học, GD Mầm non. Thời gian thi tuyển: Đợt 1: tháng 6, 7/2016;
Đợt 2: tháng 10, 11/2016.

Chi tiết thông tin tuyển sinh xem tại website của trường:
www.cdspbacninh.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng 830
1. Các ngành đào tạo
CĐSP hộ khẩu Bắc
Ninh

320

Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 90

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
50

Sư phạm Toán (Toán-Lý,
Toán-Tin) C140209

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
40

Sư phạm Ngữ văn (Văn-
Sử, Văn-Địa) C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 40Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, 02 môn Năng khiếu 30
Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, 02 môn Năng khiếu 30
Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40
2. Các ngành đào tạo
CĐSP hộ khẩu ngoài
tỉnh Bắc Ninh

360

Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 90

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
90

Sư phạm Toán (Toán-Lý,
Toán-Tin) C140209

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
40

Sư phạm Ngữ văn (Văn-
Sử, Văn-Địa) C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 40

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, 02 môn Năng khiếu 30
Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, 02 môn Năng khiếu 30
Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40
3. Các ngành CĐ ngoài
SP hộ khẩu trong và
ngoài tỉnh

150

Thiết kế đồ họa C210403
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

30

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 30

Khoa học thư viện C320202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

30

Tin học ứng dụng C480202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công tác xã hội C760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 30

183. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CAO BẰNG
(MÃ TRƯỜNG: C06)

Địa chỉ: Km 4 - Phường Đề Thám – Tp. Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: (026)3751148. Website: www.caodangsuphamcaobang.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu

thường trú tại tỉnh Cao Bằng. Riêng ngành Tiếng Trung Quốc tuyển các thí sinh
trong và ngoài tỉnh Cao Bằng và đóng học phí theo quy định.

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng tuyển sinh theo 2 phương thức:
* Phương thức 1 (60% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT

Quốc gia. Tiêu chí xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
+ Thí sinh sử dụng một trong các tổ hợp môn để đăng ký 03 môn thi dùng

để xét tuyển vào mỗi ngành. Nhà trường xét tổng điểm thi THPT quốc gia của
các môn thí sinh đã đăng ký.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển + Điểm ưu
tiên

* Phương thức 2 (40% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trong
học bạ THPT (2 học kỳ lớp 12) cho tất cả các ngành. Tiêu chí xét tuyển:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
+ Hạnh kiểm cả năm học lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên
+ Thí sinh sử dụng một trong các tổ hợp môn để đăng ký 03 môn học dùng

để xét tuyển vào mỗi ngành. Theo đó, tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn
đăng ký xét tuyển không được thấp hơn 33 điểm.

Điểm xét tuyển = (Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12)/2 + Điểm ưu
tiên

* Lịch tuyển sinh của Trường
- Phương thức 1: Nhận đăng ký và xét tuyển (phiếu đăng ký và hồ sơ xét

tuyển, thời gian, quy trình) theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

- Phương thức 2: Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:Tu
yen

sin
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+ Đợt 1: Từ 01/8 đến 12/8/2016
+ Đợt 2: Từ ngày 13/8 đến ngày 22/8/2016
Căn cứ vào thực tế tuyển sinh, nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ có thông báo

tiếp để bổ sung theo nhu cầu của từng ngành đào tạo.
- Ký túc xá: Có thể tiếp nhận 400 sinh viên.
Chi tiết xem trên website của Trường:

www.caodangsuphamcaobang.edu.vn.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 450

Giáo dục Mầm non C140201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

Sư phạm Vật lí  (Lí - Kĩ
thuật công nghiệp) C140211

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Sư phạm Toán  (Toán - Tin) C140209

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Sinh học

Sư phạm Ngữ văn (Văn -
Địa lí) C140217

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

Sư phạm Ngữ văn (Văn –
Công tác đội) C140217

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sửTu
yen

sin
h2
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Tiếng Anh C140231

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Toán, Vật lí

Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí
Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử

Tiếng Trung Quốc C220204

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

Tiếng Trung , Toán, Ngữ văn.
Tiếng Trung, Ngữ văn, Địa lí.

184. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN (MÃ TRƯỜNG: C62)

Địa chỉ: Tổ 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: (0230) 3828.702. Website: http://cdspdienbien.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Khối ngành sư phạm: chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu

tại Điện Biên, có sức khỏe tốt (không bị dị tật). Khối ngành ngoài sư phạm:
tuyển sinh trên cả nước

- Phương thức tuyển sinh theo đề án tự chủ tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các

trường đại học chủ trì theo tổ hợp môn xét tuyển.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Xét tuyển dựa vào điểm trung bình chung môn học cả năm lớp 12 của 3

môn theo tổ hợp môn xét tuyển.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng: tổng điểm trung bình chung môn học cả năm

lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển từ 16,5 điểm trở lên; Hạnh kiểm từ
khá trở lên.

+ Điểm xét tuyển: Theo ngành.
Đối với ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non thí sinh thi năng

khiếu theo quy định.
Ngành Giáo dục Thể chất: thí sinh thi năng khiếu Bật xa tại chỗ, chạy cự ly

ngắn 60 m, gập thân (gập thân trên thang dóng).
Ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh thi năng khiếu Đọc diễn cảm, Hát.
- Các thông tin khác:
+ Sinh viên ngành ngoài Sư phạm đóng học phí theo qui định.
+ Số chỗ trong KTX:  800.Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 400

Sư phạm Toán (chương trình
Toán-Lý) C140209

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí,  Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Sư phạm Sinh học (chương
trình Sinh-Hóa) C140213

Toán, Sinh học, Hóa học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Giáo dục Thể chất (chương
trình Thể chất - Sinh) C140206 Toán, Sinh học, năng khiếu

Toán, Tiếng Anh, năng khiếu

Sư phạm Ngữ văn (chương
trình Văn - Công tác đội) C140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Sư phạm Lịch sử (chương
trình Sử - Giáo dục công
dân)

C140218
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Lịch sử, Toán, Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Giáo dục Mầm non C140201
Ngữ văn, Toán, Năng khiếu

Ngữ văn, Tiếng Anh, năng khiếu
Toán, Tiếng Anh, năng khiếu

Công tác xã hội C760101
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Địa lí

Tin học ứng dụng C480202
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí,  Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Việt Nam học (chương trình
Văn hóa - Du lịch) C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Tu
yen

sin
h2

47
.co

m



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm372

185. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ GIANG (MÃ TRƯỜNG: C05)
Địa chỉ: Tổ 16, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (0219) 3.866.369. Fax: (0219) 3.864.014
Website: http://www.cdsphagiang.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang tuyển sinh theo phương thức: Xét

tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 cho tất cả các ngành.
* Tiêu chí xét tuyển:
- Hạnh kiểm cả năm học lớp 12 đạt loại Khá trở lên.
- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp môn xét

tuyển đạt từ 5,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
- Điểm xét tuyển đợt xét tuyển sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt xét

tuyển trước.
* Vùng tuyển sinh: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà

Giang.
* Lịch tuyển sinh của Trường:Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và

Đào tạo.
* Hồ sơ đăng ký xét tuyển. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà

Giang (có thể tải về từ địa chỉ website: www.cdsphagiang.edu.vn)
- Bản sao công chứng Học bạ THPT
- Bản sao công chứng Bằng hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THPT
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
- 02 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc

của thí sinh.
- 02 ảnh 4x6 cm;
+ Lệ phí xét tuyển (theo quy định)
* Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc

chuyển phát nhanh về Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo và Quản lí khoa học -
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Tổ 16 - Phường Nguyễn Trãi – Thành
phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang. Số điện thoại (tuyển sinh): 02193.863.110

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng
sư phạm 300Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Mầm non C140201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

100

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Ngữ văn, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

100

Sư phạm Ngữ văn C140217
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

50

Sư phạm Hóa học C140212

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Sinh học

50

186. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM (MÃ TRƯỜNG: C24)

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà
Nam

Điện thoại: 0351.3854533. Website: www.cdhanam.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
*Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
* Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc

gia hoặc kết quả học lớp 12 THPT (học bạ, theo Đề án tự chủ tuyển sinh) của thí
sinh.

Ngành SP Âm nhạc, GD thể chất, ngoài các môn văn hóa (xét tuyển), thí
sinh dự thi môn Năng khiếu gồm các nội dung:

+ SP Âm nhạc: Năng khiếu 1 - Thẩm âm, tiết tấu; Năng khiếu 2- Hát,
+ GD thể chất: Chạy Cự li ngắn và Bật xa tại chỗ.
* Nhà trường có đủ chỗ ở KTX cho sinh viên.
* Thông tin cần lưu ý:
+ Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: từ 01/05/2016; địa điểm nộp hồ sơ: tại

Trường CĐSP Hà Nam; thời gian thi năng khiếu đợt 1 (dự kiến): tháng 8/2016.Tu
yen
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+ Nếu thí sinh có điểm bằng nhau thì thứ tự xét là: Ưu tiên xét tuyển thí sinh
có điểm thi Năng khiếu cao hơn; Ưu tiên thí sinh có điểm môn thi/môn học (phù
hợp với ngành đào tạo) cao hơn; Thí sinh thuộc diện chính sách xã hội.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 700

Sư phạm Toán C140209
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Sư phạm Vật lí C140211 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh. 40

Sư phạm Hóa học C140212 Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học 40

Sư phạm Sinh học C140213 Toán, Hoá học, Sinh học 40

Sư phạm Ngữ văn C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40

Sư phạm Địa lí C140219
Toán, Vật lí, Hoá học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, Năng khiếu 1,
Năng khiếu 2. 30

Giáo dục công dân C140204 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 30

Giáo dục Mầm non C140201
Toán, Hoá học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

70

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Sinh học, Năng
khiếu. 40

Công tác xã hội C760101 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Việt Nam học C220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40

Công nghệ thiết bị trường
học C510504

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
30

Công nghệ kĩ thuật môi
trường C510406

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40

187. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY (MÃ TRƯỜNG: C20)

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Điện thoại: (04)33853894. Website: http://www.cdsphthn.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh:
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước Thí sinh các ngành Sư phạm có

hộ khẩu thuộc thành phố Hà Nội không phải đóng học phí
- Phương thức TS:
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia.
- Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường theo quy định của Bộ Giáo dục &

Đào tạo;
+ Thi môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non:
Đợt 1 : Từ 20/7 đến 30 /7/2016
Đợt 2 : Từ 20/8 đến 30/8/2016

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1300

Giáo dục Mầm non C140201
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu,
(Môn năng khiếu trường tổ

chức thi nhân hệ số 2)
150

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 250

Toán, Vật lí, Hóa học 70
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 50Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Toán C140209
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 60

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30
Toán, Vật lí, Hóa học 90

Sư phạm Vật lí
(Sư phạm Vật lí - Hóa
học)

C140211
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 15

Toán, Vật lí, Hóa học 15

Sư phạm Hóa học
(Sư phạm Hóa học –
Sinh học)

C140212
Toán, Hoá học, Sinh học 20

Toán, Vật lí, Hóa học 20

Sư phạm Sinh học
(Sư phạm Sinh – Công
nghệ)

C140213 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 15

Toán, Hoá học, Sinh học 15

Sư phạm Ngữ văn C140217
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn Ngữ văn nhân hệ số 2) 50

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 50
Sư phạm Lịch sử
(Sử - GDCD) C140218 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 15

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 15
Sư phạm Địa lí
(Địa lí - Lịch sử) C140219 Toán, Ngữ văn, Địa lí 20

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 20

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) 100

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) 30

Liên thông 100
Cùng lúc 2 chương trình 100

188. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HOÀ BÌNH (MÃ TRƯỜNG: C23)

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình

Điện thoại: (0218)3893285; (0218)3858932. Website:
www.cdsphoabinh.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh:Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 377

+ Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước;
+ Các ngành Sư phạm: Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Hòa Bình.
- Phương thức tuyển sinh: Theo 2 hình thức:
(1). Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (Tỷ lệ 40% tổng chỉ

tiêu)
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải có kết quả thi kỳ thi THPT cụm thi Quốc

gia 3 môn theo nhóm môn đăng ký xét tuyển đạt điểm sàn theo quy định (đã
cộng điểm ưu tiên).

(2). Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 02 học kỳ lớp 12 THPT Hoặc tương
đương (tỷ lệ 60% tổng chỉ tiêu)

Điều kiện tham gia xét tuyển:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
+ Điểm trung bình chung 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) của 2 học kỳ năm

lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên.
+ Thí sinh xét tuyển vào ngành GD Mầm non phải dự thi môn Năng khiếu

tại trường. Nội dung thi: Hát và Kể chuyện  hoặc Đọc diễn cảm. Lịch thi Năng
khiếu sẽ được nhà trường công bố sau thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo kế
hoạch của Bộ GD&ĐT.

- Thời gian xét tuyển: Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Số lượng chỗ ở KTX: Có phòng khép kín đáp ứng đủ chỗ ở cho học sinh,

sinh viên.
- Môn Ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển là Tiếng Anh, Tiếng Trung,

Tiếng Pháp, Tiếng Nga

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng 695

Sư phạm Toán C140209

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Sinh học

30

Sư phạm Hóa học C140212

Toán, Hóa học, Sinh học
Hóa học, Toán, Ngữ văn

Hóa học, Toán, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Địa lí

30

Tu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm378

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Ngữ văn C140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, Toán
Ngữ văn, Địa lí, Toán

30

Giáo dục Tiểu học C140202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Vật lí

125

Sư phạm Tiếng Anh C140231

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Ngữ văn, Sinh học

30

Giáo dục Mầm non C140201

Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
(Hát + Kể chuyện hoặc Đọc

diễn cảm)
Toán, Ngoại ngữ, Năng khiếu
(Hát + Kể chuyện hoặc Đọc

diễn cảm)
Ngữ văn,  Ngoại ngữ, Năng

khiếu (Hát + Kể chuyện hoặc
Đọc diễn cảm)

250

Tiếng Anh C220201

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Ngữ văn, Sinh học

35

Tin học ứng dụng C480202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Sinh học

30

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Vật lí, Ngữ văn

25
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 379

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Việt Nam học (VH du
lịch) C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Lịch sử, Toán
Ngữ văn, Địa lí, Toán

25

Khoa học Thư viện
(Thông tin-Thư viện) C320202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Lịch sử, Toán
Ngữ văn, Địa lí, Toán

25

Công tác xã hội C760101 Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Toán
Ngữ văn, Địa lí, Toán

30

Quản trị văn phòng C340406 30

189. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HƯNG YÊN

(MÃ TRƯỜNG: C22)

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Phường An Tảo,TP. Hưng Yên, Tỉnh Hưng
Yên

Điện thoại: (0321) 3.862.297. Website: www.cdsphy.edu.vn
Email: bants.c22@moet.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức TS:  Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia ở các cụm thi do

trường đại học chủ  trì.
- Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên.
- Thi kiểm tra năng khiếu:
+ Ngành C140221: môn Thanh nhạc - Thẩm âm tiết tấu (hệ số 2).
+ Ngành C140201: môn Hát- Đọc diễn cảm.
+ Ngành C140206: môn Chạy cự ly ngắn, bật xa tại chỗ (hệ số 2).
+ Ngành C140222: môn Họa chì - Họa màu (hệ số 2)
- Mọi thông tin chi tiết liên hệ với phòng Đào tạo & QLKH

(ĐT:03213.862762, 03213.556674)Tu
yen

sin
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm380

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng sư phạm 450

Sư phạm Toán C140209 TOÁN, Ngữ văn, Vật lí
TOÁN, Tiếng Anh, Vật lí 60

Sư phạm Hóa học C140212 Toán, Ngữ văn, HÓA HỌC
Toán, Ngữ văn, SINH HỌC 30

Sư phạm Sinh học

(Sinh-Hoá, Sinh-KTNN)

C140213 Toán, Ngữ văn, HÓA HỌC
Toán, Ngữ văn, SINH HỌC 60

Sư phạm Ngữ văn C140217 Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử
Toán, NGỮ VĂN, Địa lí 60

Giáo dục Tiểu học C140202 NGỮ VĂN, TOÁN, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, TOÁN, Vật lí 60

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH 30
Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Toán, NĂNG KHIẾU 60
Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, Toán, NĂNG KHIẾU 30
Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, Toán, NĂNG KHIẾU 30
Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU 30

190. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

(MÃ TRƯỜNG: C10)

Địa chỉ: Số 9 Khối Đèo Giang, P.Chi Lăng, Tp Lạng Sơn - Lạng Sơn.
Điện thoại: (025)3812367. Website: http://www.LCE.EDU.VN
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành sư phạm tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh

Lạng Sơn.
+ Ngành Tiếng Trung Quốc và Tin học ứng dụng tuyển sinh trên toàn quốc.
- Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT

Quốc gia và xét học bạ THPT. Tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non
để lấy điểm xét tuyển.

- Số lượng chỗ ở KTX: 600Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 381

- Ngành Tiếng Trung quốc đào tạo theo hình thức liên kết 2+1, sinh viên học
02 năm tại trường CĐSP Lạng Sơn và 01 năm tại Học viện sư phạm Quảng Tây
- Trung Quốc.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 500

Giáo dục Mầm non C140201
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

100

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

120

Sư phạm Toán C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30

Sư phạm Sinh học C140213
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Địa lí, Sinh học

30

Sư phạm Ngữ văn C140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
40

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 30

Tiếng Trung Quốc C220204
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Lịch Sử, Ngoại ngữ
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

120

Tin học ứng dụng C480202
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

30

191. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI (MÃ TRƯỜNG: C08)

Địa chỉ: Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: (020)3844881. Website: www.cdsplaocai.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:Tu
yen

sin
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm382

- Vùng tuyển sinh: Ngành tiếng Trung Quốc, Việt Nam học tuyển sinh trong
cả nước. Các ngành còn lại chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh
Lào Cai

- Phương thức TS: theo Đề án tự chủ tuyển sinh.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Đảm bảo tổng điểm 3 môn thi/xét

không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

- Học phí: Ngành tiếng Trung Quốc, Việt Nam học người học đóng học phí.
Các ngành còn lại người học không phải đóng học phí.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 600

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Giáo dục Mầm non C140201 Năng khiếu, Ngữ văn, Toán

Sư phạm Tiếng Anh C140231

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Toán, Vật lí

Tiếng Trung Quốc C220204
Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn

Tiếng Trung, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

Việt Nam học C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Trung
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Sư phạm Toán C140209
Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Ngữ văn

Sư phạm Địa lí C140219
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Sư phạm Âm nhạc C140221 Thẩm âm, tiết tấu; Thanh
nhạc; Ngữ vănTu

yen
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 383

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Vật lí C140211
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

192. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH (MÃ TRƯỜNG: C25)

Địa chỉ: Số 813 Trường Chinh, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định.
Điện thoại: (0350)3648.351. Website: www.cdspnd.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu tỉnh Nam Định
- Phương thức TS:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016 của các cụm thi do

trường đại học tổ chức.
+ Riêng với ngành Giáo dục mầm non, nhà trường xét tuyển dựa vào điểm

thi môn văn, toán của kỳ thi THPT quốc gia 2016 thuộc các cụm thi do trường
đại học tổ chức và điểm thi môn năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và hát) do trường
tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 tháng 7 năm 2016. Nộp hồ sơ thi năng khiếu tại
trường từ 15/7/2016 đến 25/07/2016. Xem chi tiết tại website: cdspnd.edu.vn

- Điểm xét tuyển theo ngành. Ngành Sư phạm Tiếng Anh, môn Tiếng Anh
hệ số 2; Sư phạm Ngữ văn, môn Ngữ văn hệ số 2.

- Với ngành SP Toán, các tổ hợp môn thi (khối thi) có cùng điểm tuyển
trong mỗi đợt xét tuyển.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 400

Sư phạm Toán (Toán - Tin) C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40

Sư phạm Ngữ văn (Văn -
Giáo dục công dân) C140217 Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh 40

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 50
Giáo dục Tiểu học C140202 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 150
Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Toán, Năng khiếu 120Tu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm384

193. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN (MÃ TRƯỜNG: C29)
Địa chỉ: Đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Website: www.cdspna.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1. Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy:
- Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT, có đủ các tiêu chuẩn về sức khoẻ theo

quy định.
- Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia 2016

(cụm thi do trường ĐH tổ chức). Riêng môn Năng khiếu các ngành: Giáo dục
Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất do Trường Cao đẳng Sư phạm
Nghệ An tổ chức thi.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngành có môn hệ số 2: Sư phạm Tiếng Anh (môn Tiếng Anh); Giáo dục

Thể chất (môn Năng khiếu)
- Lịch thi Năng khiếu cho các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm

nhạc, Giáo dục Thể chất: Trường sẽ công bố trên Website www.cdspna.edu.vn
sau khi có lịch thi THPT.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Lệ phí đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT (riêng ngành

Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất phải nạp thêm lệ phí
dự thi năng khiếu 250.000 đồng/hồ sơ).

2. Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông:
- Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp trung cấp các ngành tương ứng, có đủ các

tiêu chuẩn về sức khoẻ theo quy định.
- Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2016

(như hệ chính qui); hoặc kết quả kì thi tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông chính
quy 2016 do Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Lịch thi: Trường sẽ công bố trên Website www.cdspna.edu.vn sau khi có lịch

thi THPT.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 970

Sư phạm Toán (Toán-
Tin) C140209 Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 30

Sư phạm Sinh học (Sinh-
Hoá) C140213 Toán, Sinh học, Hoá học 30Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Ngữ văn (Văn-
GDCD) C140217 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 30

Sư phạm Lịch sử (Sử-
Địa) C140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 30

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, TIẾNG ANH, Ngữ văn 40
Sư phạm Âm nhạc (Âm
nhạc-Mĩ thuật) C140221 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1,

Năng khiếu Âm nhạc 2 20

Giáo dục Thể chất (Thể
dục-CTĐ) C140206 Toán, Sinh học, NĂNG

KHIẾU (T00) 20

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
20

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 500

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

350

Các ngành đào tạo cao
đẳng liên thông: 100

Giáo dục Mầm non liên
thông C140201 Ngữ văn, Tâm lý học MN,

PPHD trẻ LQMTXQ 50

Giáo dục Tiểu học liên
thông C140202 Ngữ văn, Giáo dục học, PPDH

Toán 50

194. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ

(MÃ TRƯỜNG: C32)

Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Website: www.qtttc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành Sư phạm: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị.
+ Các ngành ngoài Sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước.
* Phương thức tuyển sinh:
Trường tiến hành xét tuyển theo hai phương thức như sau:
Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.Tu
yen

sin
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Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông:
+ Đã tốt nghiệp THPT.
+ Điểm trung bình các môn tương ứng tổ hợp các môn xét tuyển theo từng

ngành trong 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
Thi các môn năng khiếu:
Thí sinh dự tuyển vào các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và

Sư phạm Mĩ thuật phải nộp hồ sơ để dự thi các môn sau:
+ Ngành Giáo dục Mầm non thi môn Đọc diễn cảm và Hát (Các môn Văn và

Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2);
+ Ngành SP Âm nhạc thi hai môn: Thẩm âm-tiết tấu, Hát (Môn Văn và

Toán được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2);
+ Ngành SP Mĩ thuật thi hai môn Hình họa, Trang trí  (Môn Văn và Toán

được xét theo phương thức 1 hoặc phương thức 2).
Hồ sơ đăng ký dự thi Năng khiếu (ĐKDTNK) gồm:
• 01 túi hồ sơ kích thước 20cmx30cm, có dán Phiếu ĐKDTNK ở mặt trước

và 01 Phiếu ĐKDTNK (để trong bì hồ sơ)
• 02 ảnh 4x6 kiểu chứng minh thư, mới chụp chưa quá 6 tháng (mặt sau ghi

rõ họ tên, ngày, tháng năm sinh)
• 02 bì thư có dán tem và ghi địa chỉ người nhận (trường sẽ dùng bì thư này

để gửi Phiếu báo dự thi và kết quả thi cho thí sinh)
Thời gian nhận hồ sơ ĐKDTNK:
+ Đợt 1: Từ ngày 04/4/2016 đến ngày 22/7/2016.
+ Đợt 2: Từ ngày 28/7/2016 đến ngày 23/8/2016.(Nếu còn chỉ tiêu)
Nơi nhận hồ sơ ĐKDTNK:
Phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị;
Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;
Điện thoại: 053.3584741, 053.3580406, 053.3523469.
Thời gian thi các môn năng khiếu:
+ Đợt 1: Ngày 26, 27 tháng 7 năm 2016.
+ Đợt 2: Ngày 25, 26 tháng 8 năm 2016 (Nếu còn chỉ tiêu).
Tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành theo từng phương thức:
+ Các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán: Xét

theo phương thức 1: 50%; Xét theo phương thức 2: 50%.
+ Các ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Hóa học, Sư phạm

Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lí, Sư phạm Tiếng
Anh: Xét theo phương thức 1: 30%; Xét theo phương thức 2: 70%.Tu
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+ Các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Tin học ứng dụng, Kế
toán, Việt Nam học, Khoa học thư viện, Quản trị văn phòng: Xét theo phương
thức 1: 25%; Xét theo phương thức 2: 75%.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 515

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Đọc diễn
cảm và Hát 60

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Địa lí

50

Sư phạm Toán C140209 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Sư phạm Tin học C140210 15

Sư phạm Vật lí C140211

Vật lí, Toán, Tiếng Anh
Vật lí, Hóa học, Toán
Vật lí, Sinh học, Toán
Vật lí, Ngữ văn, Anh

15

Sư phạm Hóa học C140212

Hóa học, Toán, Tiếng Anh
Hóa học, Vật lí, Toán

Hóa học, Sinh học, Toán
Hóa học, Sinh học, Ngữ văn

15

Sư phạm Sinh học C140213

Sinh học, Hóa học, Toán
Sinh học, Hóa học, Ngữ văn
Sinh học, Toán, Tiếng Anh

Sinh học, Vật lí, Toán

15

Sư phạm Ngữ văn C140217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Sư phạm Lịch sử C140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Lịch sử, Toán, Ngữ văn

Lịch Sử, Tiếng Anh, Ngữ
văn

Lịch sử, Địa lí, Toán

18Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Địa lí C140219

Địa lí, Lịch sử, Ngữ văn
Địa lí, Toán, Ngữ văn

Địa lí, Tiếng Anh, Ngữ văn
Địa lí, Lịch sử, Toán

17

Sư phạm Tiếng Anh C140231

Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
Tiếng Anh, Toán, Vật lí

Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử
Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lí

30

Sư phạm Âm nhạc C140221

Thẩm âm – Tiết tấu, Hát,
Ngữ văn

Thẩm âm – Tiết tấu, Hát,
Toán

10

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Hình họa, Trang trí, Ngữ văn
Hình họa, Trang trí, Toán 10

Tin học ứng dụng C480202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

40

Kế toán C340301

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Việt Nam học C220113 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí
Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

40
Khoa học thư viện C320202 40

Quản trị văn phòng C340406 40

195. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH
(MÃ TRƯỜNG: C26)

Địa chỉ: Phố Chu Văn An, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình.
Điện thoại: 0363.831.144 - 0363.642.990; Website: www.cdsptb.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Phương thức tuyển sinh:
1. Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
2. Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyển môn năng khiếu.Tu
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3. Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT (qua học bạ) cho tất cả các ngành.
Điều kiện thí sinh tham gia xét tuyển theo học bạ:

- Tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
- Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: Phiếu ĐKXT (theo mẫu của Trường  Cao

đẳng Sư phạm Thái Bình, tại website: www.cdsptb.edu.vn); Bản sao công chứng
Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT và học bạ THPT; 01 phong bì có
dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc kèm theo số điện thoại (nếu có).

- Chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ THPT là 40% (tính theo
chỉ tiêu của từng ngành học).

* Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.
* Các ngành xét tuyển kết hợp với thi tuyển:
1. Ngành Sư phạm Âm nhạc
- Tốt nghiệp THPT
- Điểm thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia
- Thi năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Môn

thi 1: Thẩm âm, tiết tấu; Môn thi 2: Thanh nhạc) hoặc thí sinh nộp kết quả thi
tuyển sinh ĐH, CĐ các môn này ở trường khác để xét tuyển.

Môn năng khiếu nhân hệ số 2
2. Ngành Sư phạm Mĩ thuật và Thiết kế đồ họa
- Tốt nghiệp THPT
- Điểm thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT Quốc gia
- Thi năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Môn

thi 1: Hình họa chì, môn thi 2:Vẽ trang trí màu ) hoặc thí sinh nộp kết quả thi
tuyển sinh ĐH, CĐ các môn này ở trường khác để xét tuyển.

Môn năng khiếu nhân hệ số 2.
3. Ngành Sư phạm Giáo dục thể chất
- Tốt nghiệp THPT
- Điểm thi môn Toán, Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia
- Thi năng khiếu theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Môn

thi: Năng khiếu TDTT) hoặc thí sinh nộp kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ các
môn này ở trường khác để xét tuyển.

Môn năng khiếu nhân hệ số 2.
*  Điểm trúng tuyển theo ngành học.
* Lịch tuyển sinh: sẽ thông báo đến thí sinh theo lịch chung của Bộ Giáo dục và

Đào tạo
* Hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo quy định về tuyển sinh năm 2016
* Lệ phí tuyển sinh: theo quy định hiện hành của nhà nước.Tu
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Lưu ý: Thí sinh xét tuyển ngành Giáo dục thể chất phải đạt yêu cầu về thể
hình: Nam cao 1.65m, nặng từ 45 kg trở lên; Nữ cao từ 1.55m, nặng từ 40 kg trở
lên; thể hình cân đối không dị tật, dị hình.

Chi tiết xem tại website: www.cdsptb.edu.vn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng sư phạm: 700

Sư phạm Toán C140209 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng  Anh

50

Sư phạm Vật lí C140211 40

Sư phạm Hóa học C140212
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa Học, Sinh học

40

Sư phạm Ngữ văn C140217 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50
Sư phạm Lịch sử C140218 40

Sư phạm kĩ thuật công
nghiệp C140214

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa Học, Sinh học
40

Giáo dục công dân C140204 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 40

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, Năng khiếu 40
Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, Năng khiếu 40

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng  Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

60

Giáo dục Mầm non C140201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Lịch sử

100

Sư phạm Địa lí C140219
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng  Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
Toán, Sinh học, Năng khiếu 40Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Sinh học C140213 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa Học, Sinh học 40

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40
Các ngành đào tạo cao
đẳng ngoài sư phạm: 300

Khoa học thư viện C320202
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng  Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

30

Công nghệ thông tin C480201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng  Anh

40

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 40

Công tác xã hội C760101
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Quản trị văn phòng C340406
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Thư kí văn phòng C340407
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Thiết kế đồ họa C210403 Ngữ văn, Năng khiếu 30

Việt Nam học C220113
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

196. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN
(MÃ TRƯỜNG: C12)

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: (0280)3846106. Website: www.cdspthainguyen.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành sư phạm, ngành giáo dục mầm non, ngành giáo dục tiểu học

tuyển sinh trong tỉnh Thái Nguyên.
+ Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: Nhà trường tuyển sinh theo hai phương thứcTu
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- Dành 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc
gia.

- Dành 40% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ lớp 12 THPT
cho tất cả các ngành; Điều kiện tham gia để xét tuyển như sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tổng điểm tổng kết 3 môn (theo nhóm môn đăng ký xét tuyển) lớp 12

không thấp hơn 15 điểm. Đối với ngành GD Mầm non, tổng điểm trung bình 2
môn  Toán, Ngữ văn lớp 12 đạt từ 10 điểm trở lên. Điểm thi năng khiếu đạt từ 5
trở lên.

Tỷ lệ chỉ tiêu của ngành dành cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ
thi THPT quốc gia: 60%, xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ THPT lớp
12: 40%

+ Nhà trường sẽ tổ chức thi năng khiếu với ngành Giáo dục Mầm non. Điểm
thi môn năng khiếu (Đọc diễn cảm, kể chuyện và Hát)  tính hệ số 2.

+ Ngành Tiếng Anh có môn Tiếng Anh tính hệ số 2 khi xét tuyển.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 500

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

Sư phạm Toán C140209
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh

Sư phạm Vật lí C140211
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn C140217
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Sư phạm Địa lí C140219
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Địa lí

Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí

Sư phạm Hóa học C140212
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Ngữ văn, Hóa họcTu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Tiểu học C140202
Toán, Vật lí, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị văn phòng C340406 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng TrungKhoa học thư viện C320202

Tiếng Anh C220201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

CĐ liên thông Tiểu học C140202 Văn và Tiếng Việt; Tâm lí
giáo dục; PPDH Toán

CĐ liên thông Giáo dục
Mầm non C140201 Văn và Tiếng Việt; Âm nhạc;

PPDH Mầm non

197. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
(MÃ TRƯỜNG: CM1)

Địa chỉ: Số 387 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3756.5209. Website: www.cdsptw.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh: Theo Đề án tuyển sinh đã đăng kí với Bộ Giáo

dục và đào tạo và công bố trên trang thông tin điện tử của Nhà trường, gồm 2
phương thức:

+ Tuyển sinh theo kết quả kì thi THPT Quốc gia (65% chỉ tiêu từng ngành)
+ Tuyển sinh theo kết quả học tập tại trường THPT (35% chỉ tiêu từng

ngành)
- Trường tổ chức thi các môn năng khiếu đối với các ngành có tuyển sinh

theo tổ hợp M00, H00, N00. Thông báo về thời gian các đợt thi năng khiếu xem
trên website.

- Các môn thi năng khiếu:
+ Tổ hợp M00: Đọc kể diễn cảm và Hát.
+ Tổ hợp N00: Thanh nhạc, Thẩm âm - Tiết tấu (hệ số 2).
+ Tổ hợp H00: Ngành C140222: Hình họa (hệ số 2); Bố cục (hệ số 1).

Ngành C210404 và C210403: Hình họa (hệ số 1), Trang trí (hệ số 2).Tu
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MÔN CHÍNH là môn viết hoa, in đậm và tính hệ số 2 trong công thức tính
điểm xét tuyển.

+ Nhà trường tuyển sinh và đào tạo các chương trình song ngành giữa ngành
Giáo dục Mầm non với các ngành: Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm
Mĩ thuật, Công tác Xã hội, Kinh tế Gia đình, Công nghệ Thông tin, Quản trị Văn
phòng, xét tuyển theo tổ hợp M00.

+ Đối với các song ngành Giáo dục Mầm non-Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục
Mầm non - Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục Mầm non-Tiếng Anh: sau khi trúng
tuyển sinh viên phải dự bài kiểm tra năng khiếu bổ sung của ngành thứ hai.

+ Chương trình song ngành Giáo dục Mầm non-Tiếng Anh tuyển theo các tổ
hợp M00 và D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Tuyển sinh liên thông cao đẳng chính qui từ trình độ trung cấp
chuyên nghiệp: Nhà trường tổ chức thi tuyển liên thông chính qui từ trình độ
trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng (370 chỉ tiêu) theo phương thức
tuyển sinh riêng.

4. Kí túc xá: Nhà trường có Kí túc xá cho sinh viên (ưu tiên diện chế độ
chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn).

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng 1850
Giáo dục Mầm non C140201 Ngữ văn, Toán,

Đọc kể diễn cảm và Hát
560

Giáo dục Đặc biệt C140203 70

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, Thanh nhạc, THẨM
ÂM-TIẾT TẤU 60

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, Bố cục, HÌNH HỌA 50
Thiết kế đồ họa C210403 Ngữ văn, Hình họa, TRANG

TRÍ
50

Thiết kế thời trang C210404 50
Quản lí văn hóa C220342 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

75
Khoa học thư viện C320202 60
Lưu trữ học C320303 50
Quản trị Văn phòng C340406 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

105
Thư kí văn phòng C340407 85
Công tác xã hội C760101 100
Việt Nam học C220113 75
Giáo dục công dân C140204 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

50
Công nghệ thiết bị
trường học C510504 50Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Hệ thống thông tin
Quản lí C340405 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50
Công nghệ thông tin C480201 80
Sư phạm Tin học C140210 30
Kinh tế gia đình C810501 70

Sư phạm kĩ thuật công
nghiệp C140214

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
30

Tiếng Anh C220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 100

198. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI
(MÃ TRƯỜNG: C13)

Địa chỉ: Tổ 53, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái;
Điện thoại: (029)3.852.218. Website: www.suphamyenbai.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Yên Bái và lưu

học sinh Lào đã học Tiếng Việt tại Trường.
2. Phương thức TS: Xét tuyển theo 2 phương thức:
2.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia của

các cụm thi do trường đại học chủ trì. Tiêu chí xét tuyển:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT.
- Tổng điểm của 3 môn xét tuyển của ngành đăng kí phải đạt ngưỡng điểm

xét tuyển tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định.
2.2. Phương thức 2 (Nếu chưa đủ chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học

tập bậc THPT hoặc tương đương. Tiêu chí xét tuyển:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Điểm TB từng môn học của lớp 12 trong tổ hợp môn dùng để xét tuyển

phải đạt từ 5,5 trở lên.
- Hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.
3. Các thông tin khác
- Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non phải dự thi môn năng

khiếu tại trường CĐSP Yên Bái, bao gồm các nội dung: Hát, Đọc, Kể diễn cảm.Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 180

Giáo dục Tiểu học C140202

Toán, Ngữ văn, Hoá học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

90

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 90

199. TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN
TRUNG (MÃ TRƯỜNG: CMM)

Địa chỉ: Số 4 - Trần Phú - Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Điện thoại: 0373. 824175. Website: cmm.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Có đủ KTX cho sinh viên
Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại

học chủ trì
- Phương thức TS: Xét tuyển dựa trên kết quả 3 môn thi của kỳ thi THPT

quốc gia do các trường đại học chủ trì, theo quy định chung của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.

- Lịch xét tuyển theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học bậc học Trung

học phổ thông hoặc tương đương
- Phương thức TS: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học

3 môn ở bậc học Trung học phổ thông hoặc tương đương.
+ Đợt 1: 01/08/2016 - 30/08/2016
+ Đợt 2: 09/2016 - 10/2016
+ Đợt 3: 11/2016
- Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Học phí: 300.000 đồng/tháng
Lưu ý: Sau khi xét tuyển đợt 1 còn chỉ tiêu sẽ xét tuyển các đợt tiếp theo

(trong 3 đợt).Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng 200
Xét tuyển dựa trên kết quả
của kỳ thi THPT quốc gia do
các trường đại học chủ trì

Môn thi xét tuyển 100

Quản lí đất đai C850103 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

25
Công nghệ kĩ thuật trắc địa C515902 25
Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406 25
Kế toán C340301 25
Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp
THPT dựa vào kết quả học
bậc học Trung học phổ thông
hoặc tương đương

Môn học xét tuyển 100

Quản lí đất đai C850103 Toán, Vật lí, Ngữ văn
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Sinh học, Lịch sử, Địa lí

25
Công nghệ kĩ thuật trắc địa C515902 25
Công nghệ kĩ thuật môi trường C510406 25
Kế toán C340301 25

200. TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỂ DỤC THỂ THAO THANH HOÁ
(MÃ TRƯỜNG: CTO)

Địa chỉ: Số 24, Hoàng Văn Thụ, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa
Điện thoại: (0373)3726.392. Website: www.thtdttcto.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Các thông tin khác:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
1. Phương thức tuyển sinh
- Phương án 1: Dành 30% chỉ tiêu sử dụng kết quả môn Toán tại kỳ thi

trung học phổ thông (THPT) quốc gia tại các các cụm thi do các trường Đại học
chủ trì để xét tuyển Cao đẳng kết hợp thi năng khiếu tại trường.

- Phương án 2: Dành 70% chỉ tiêu xét tuyển điểm học bạ lớp 12 môn Toán
kết hợp thi năng khiếu tại trường.

- Thời gian thi năng khiếu: xem chi tiết tại website của trường
- Các nội dung thi năng khiếu: Bật xa tại chỗ, Di chuyển nhặt bóng.
Thông tin chi tiết về Đề án TS riêng xin nghiên cứu tại Website của Trường.
Lưu ý: Không tuyển thí sinh có dị tật, dị hìnhTu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 110

Giáo dục Thể chất C140206 Toán, Năng khiếu 50
Các ngành đào tạo cao
đẳng liên thông từ
Trung cấp
Giáo dục Thể chất hệ
chính quy C140206 Sinh Lý TDTT, Lý luận và

PPGDTC, Năng khiếu

30

Giáo dục Thể chất hệ
VLVH C140206 30

201. TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ
(MÃ TRƯỜNG: CTE)

Địa chỉ: Số 568 Đường Thành Cổ, Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.
Điện thoại: (0241)3824.611. Website: www.cos.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào Đề án tuyển sinh riêng của

Trường theo 2 Phương thức.
Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập của năm lớp 12 ở bậc

THPT (50% chỉ tiêu) Với phương thức này, thí sinh chỉ cần tổng điểm trung
bình 3 môn học năm lớp 12 của một trong các tổ hợp xét tuyển từ 16,5 điểm trở
lên là đủ điều kiện xét tuyển.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi
do trường Đại học chủ trì (50% chỉ tiêu) Điểm xét tuyển bằng điểm ngưỡng đảm
bảo chất lượng (điểm sàn) của Bộ GD&ĐT.

+ Học phí theo tháng: Theo Quy định của nhà nước đối với trường công lập.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 700Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 399

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Thống kê C460201
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Hệ thống thông tin quản lí C340405 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Kế toán C340301
Tài chính - Ngân hàng C340201
Quản trị kinh doanh C340101
Kinh tế đầu tư C100101

202. TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
(MÃ TRƯỜNG: CTM)

Địa chỉ: Số 478, Đường Thống Nhất - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái
Nguyên

Điện thoại: 02803.244.888. Website: http://www.ctm.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Nhà trường tuyển sinh hệ Cao đẳng theo 1 trong 2

phương thức :
+ Phương thức 1 : Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển : theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Phương thức 2 : Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT
Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển : nhận hồ sơ xét tuyển nhiều đợt trong năm,

bắt đầu từ ngày 1/5/2016
- Các thông tin khác :
+ Điều kiện xét tuyển vào trường :
Phương thức 1: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với hệ cao

đẳng ở kỳ thi THPT quốc gia
Phương thức 2: Điểm trung bình của 3 môn xét tuyển ở bậc THPT từ 5.5 trở

lên
+ Học phí theo tháng : 540.000 đồng/tháng
+ Ký túc xá đáp ứng được chỗ ở cho 800 học sinh - sinh viên

Tu
yen

sin
h2

47
.co

m



Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm400

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 50

Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ
Toán, Lịch sử, Địa lí

Quản trị khách sạn C340107
Quản trị dịch vụ du lịch và
lữ hành C340103

Kế toán C340301

Việt Nam học C220113

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Địa lí

203. TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI
(MÃ TRƯỜNG: CMD)

Địa chỉ:Đường Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: www.hcct.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh theo phương thức:
+ Phương thức dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia (50% chỉ tiêu)
+ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT/THBT  dựa vào kết quả

học tập học bạ THPT/THBT (2 học kỳ lớp 12 - 50% chỉ tiêu)
- Học phí: Thu theo quy định của Nhà nước
- Trường có KTX cho Sinh viên
- Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung

Quốc.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1200
Quản trị kinh doanh C340101 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

530
Kế toán C340301 150
Tin học ứng dụng C480202 30
Tiếng Anh C220201 Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ 240Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 401

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Kinh doanh thương mại C340121 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

100
Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành C340103 150

204. TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ

(MÃ TRƯỜNG: CTL)

Địa chỉ: Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
Điện thoại:  03513.840.246;   Fax: 03513.840.246
Website: www.caodangthuyloi.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
Xét tuyển theo đề án tuyển sinh đã được phê duyệt như sau:
- Phương án 1: Xét tuyển 25% chỉ tiêu theo phiếu báo điểm thi tốt nghiệp

THPT năm 2016.
- Phương án 2: Xét tuyển 75% chỉ tiêu theo học bạ THPT.
* Thí sinh không trúng tuyển Cao đẳng được xét tuyển vào học Cao đẳng

nghề, Trung cấp chuyên nghiệp và Trung cấp nghề nếu có nguyện vọng.
* Số chỗ trong ký túc xá: 800 chỗ.
* Sau khi tốt nghiệp sinh viên được liên thông lên bậc học cao hơn theo quy

định .

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 300
Công nghệ kĩ thuật công trình
xây dựng C510102

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

100

Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103 50
Công nghệ kĩ thuật tài nguyên
nước C510405 60

Kế toán C340301 30Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm402

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Công nghệ kĩ thuật trắc địa C515902 Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

30

Quản lí đất đai C850103 30

205. TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ SẢN (MÃ TRƯỜNG: CSB)

Địa chỉ: Phố Lý Nhân Tông, Phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, T Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.840240. Website: www.cdts.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển theo 2 phương thức:
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm

2016 (30% chỉ tiêu). Các ngành đào tạo xét tuyển theo từng tổ hợp môn xét
tuyển.

- Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng (70% chỉ tiêu). Tiêu chí xét
tuyển theo phương thức riêng như sau:

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT
+ Xét điểm tổng cộng 3 môn lớp 12 theo từng khối thi mà thí sinh đăng ký

ngành học đạt từ 16,5 trở lên.
+ Đạo đức xét loại khá trở lên
+ Nhà trường tổ chức xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng theo quy

định của Bộ GD&ĐT

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 250
Nuôi trồng thủy sản C620301

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40
Kế toán C340301 50
Quản trị kinh doanh C340101 40
Công nghệ thông tin C480201 40
Tài chính - Ngân hàng C340201 40
Công nghệ sinh học C420201 40
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 403

206. TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH (MÃ TRƯỜNG: CTV)
Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Điện thoại:

(04)33 853 048
Website: www.ctv.vtv.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh:
+ Phương thức tuyển sinh 1: Xét tuyển theo ngành dựa vào kết quả kỳ thi

THPT Quốc gia tương ứng với tổ hợp các môn thi.
+ Phương thức tuyển sinh 2 (Nếu chưa đủ chỉ tiêu): Xét kết quả học tập dựa

vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tốt
nghiệp Trung học phổ thông.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 680

Báo chí C320101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

250

Quay phim C210236

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

160

Công nghệ điện ảnh -
truyền hình C210302

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

150

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử C510301 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

30

Công nghệ kĩ thuật điện
tử, truyền thông C510302 30

Tin học ứng dụng C480202

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

30
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm404

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Tiếng Anh C220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

30

207. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT DU LỊCH YÊN BÁI
(MÃ TRƯỜNG: CVY)

Địa chỉ: Km6, đường Đinh Tiên Hoàng, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 0293 852 648. Website: yenbaiact.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1. Thanh nhạc :
- Vùng Tuyển sinh: Trên cả nước
- Phương thức TS: Kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển theo đề án tuyển

sinh riêng.
Môn thi tuyển:
+ Thẩm âm, Tiết tấu: điểm hệ số 1;
+ Thanh nhạc: điểm hệ số 2.
Môn xét tuyển: Văn (Xét kết quả học tập  môn Ngữ văn THPT năm lớp 12

hoặc Xét kết quả môn Ngữ văn dự thi kỳ thi THPT quốc gia)
- Thời gian thi: Đợt 1: Từ 10/8 đến 12/8/2016; Đợt 2: Từ 14/9 đến

16/9/2016
2. Ngành Việt Nam học:
- Vùng Tuyển sinh: Trên cả nước
- Phương thức TS: Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng kết hợp với xét

tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT QG: cụ thể như  sau.
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.
+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (theo tổ hợp

môn của năm học lớp 12)
- Thời gian xét tuyển: Đợt 1: Từ  15/8/2016 đến 27/8/2016; Đợt 2: Từ

12/9/2016 đến 22/9/2016
Các đợt xét tuyển kế tiếp (nếu còn chỉ tiêu) thời gian đăng ký xét tuyển và

xét tuyển là 10 ngày theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 40Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 405

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Thanh nhạc C210205 Ngữ văn, Thẩm âm - Tiết
tấu, Thanh nhạc (Hệ số 2) 20

Việt Nam học (Chuyên ngành
Hướng dẫn viên Du lịch) C220113 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 20

208. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN
(MÃ TRƯỜNG: CVV)

Địa chỉ: Số 35 Phùng Chí Kiên - Hưng Lộc - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3565882. Website: www.vhna.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức TS: Tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng, trong đó:
2.1. Đối với các ngành: Quản lý Văn hóa, Khoa học Thư viện, Việt Nam

học (Chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) thực hiện đồng thời 2 phương án,
thí sinh chọn 1 trong 2 phương án sau:

- Phương án 1: Xét tuyển học lực THPT các tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa
hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc Toán, Văn, Ngoại ngữ;

- Phương án 2: Xét tuyển, lấy kết quả thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia
các tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Văn, Sử, Địa hoặc
Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Lưu ý: *Ngoại ngữ có thể xét tuyển: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức,
Nhật.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tốt nghiệp THPT hoặc tương
đương.

* Dành 60% tổng chỉ tiêu của 3 ngành để xét tuyển theo kết quả thí sinh dự
thi kỳ thi THPT Quốc gia.

2.2. Đối với các ngành khối Âm nhạc, Mỹ thuật có dự thi môn Năng khiếu,
thực hiện theo phương án:

- Xét tuyển điểm môn Ngữ văn lớp 12;
- Thi các môn năng khiếu theo 3 đợt:
+ Đợt 1: Từ ngày 20/07 đến ngày 23/07/2016.
+ Đợt 2: Từ ngày 20/08 đến ngày 23/08/2016.
+ Đợt 3: Từ ngày 20/09 đến ngày 23/09/2016.
- Điều kiện trúng tuyển: - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.Tu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm406

Tổng điểm 3 môn đạt 13.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số).
- Điểm Môn Ngữ Văn đạt từ 5.0 điểm trở lên.
- Điểm xét tuyển: theo ngành dự thi.
3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển: Từ ngày 20/05

đến hết ngày 15/11/2016
* Nhà trường dành 5% chỉ tiêu tuyển thẳng đối với các thí sinh là người dân

tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ xét
tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

* Dành riêng 30 chỉ tiêu xét tuyển thẳng đối với các thí sinh là người dân tộc
thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 510
Quản lí văn hóa C220342 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

80
Khoa học thư viện C320202 80
Việt Nam học (chuyên ngành:
Hướng dẫn viên Du lịch) C220113 80

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống C210210

Ngữ văn, Thẩm âm- tiết tấu,
KHẢ NĂNG SỬ DỤNG

NHẠC CỤ TRUYỀN
THỐNG (hệ số 2)

15

Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây C210207

Ngữ văn, Thẩm âm- tiết tấu,
KHẢ NĂNG SỬ DỤNG
NHẠC CỤ PHƯƠNG

TÂY(hệ số 2)

15

Thanh nhạc C210205 Ngữ văn, Thẩm âm- tiết tấu,
THANH NHẠC (hệ số 2) 25

Sư phạm Âm nhạc
C140221

Ngữ văn, Thẩm âm- tiết tấu,
THANH NHẠC - NHẠC

CỤ (hệ số 2)
60

Sư phạm Âm nhạc (Chuyên
ngành: Sư phạm Nhạc- Họa
Mầm non)

Ngữ văn, Hát, Đọc - Kể
diễn cảm 50Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Sư phạm Mĩ thuật C140222
Ngữ văn, Vẽ màu, HÌNH

HỌA (hệ số 2)

50
Đồ họa C210104 30
Hội họa C210103 25

208. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN
(MÃ TRƯỜNG: CVV)

Địa chỉ: Số 35 Phùng Chí Kiên - Hưng Lộc - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3565882. Website: www.vhna.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức TS: Tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng, trong đó:
2.1 Đối với các ngành: Quản lí Văn hóa, Khoa học Thư viện, Việt Nam học

(Chuyên ngành: Hướng dẫn viên Du lịch) thực hiện đồng thời 2 phương án, thí
sinh chọn 1 trong 2 phương án sau:

- Phương án 1: Xét tuyển học lực THPT các tổ hợp môn Toán, Vật lí, Hóa
học hoặc Toán, Vật lí, Tiếng Anh hoặc Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí hoặc Toán, Ngữ
văn, Ngoại ngữ; Điểm xét tuyển: Điểm tổng kết năm học lớp 12 ba môn đạt 16.5
điểm trở lên.

- Phương án 2: Xét tuyển, lấy kết quả thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia
các tổ hợp môn Toán, Vật lí, Hóa học hoặc Toán, Vật lí, Tiếng Anh hoặc Ngữ
văn, Lịch sử, Địa lí hoặc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Điểm xét tuyển: Theo tiêu
chí xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016.

Lưu ý: *Ngoại ngữ có thể xét tuyển: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức,
Nhật.

* Dành 60% tổng chỉ tiêu của 3 ngành để xét tuyển theo kết quả thí sinh dự
thi kỳ thi THPT Quốc gia.

2.2 Đối với các ngành khối Âm nhạc, Mĩ thuật có dự thi môn Năng khiếu,
thực hiện theo phương án:

- Xét tuyển điểm môn Ngữ văn lớp 12;
- Thi các môn năng khiếu theo 3 đợt:
+ Đợt 1: Từ ngày 20/07 đến ngày 23/07/2016.
+ Đợt 2: Từ ngày 20/08 đến ngày 23/08/2016.
+ Đợt 3: Từ ngày 20/09 đến ngày 23/09/2016.Tu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm408

- Điều kiện trúng tuyển: Tổng điểm 3 môn đạt 13.0 điểm trở lên (chưa
nhân hệ số).

- Điểm xét tuyển: theo ngành dự thi.
3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển: Từ ngày 20/05

đến hết ngày 30/11/2016
* Nhà trường dành 5% chỉ tiêu tuyển thẳng đối với các thí sinh là người dân

tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ xét
tuyển tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

* Dành riêng 30 chỉ tiêu xét tuyển thẳng đối với các thí sinh là người dân tộc
thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 510

Quản lí văn hóa C220342 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

80
Khoa học thư viện C320202 80
Việt Nam học (chuyên
ngành: Hướng dẫn viên
Du lịch)

C220113 80

Biểu diễn nhạc cụ truyền
thống C210210

Văn, Thẩm âm- tiết tấu, KHẢ
NĂNG SỬ DỤNG NHẠC CỤ
TRUYỀN THỐNG (hệ số 2)

15

Biểu diễn nhạc cụ
Phương Tây C210207

Văn, Thẩm âm- tiết tấu, KHẢ
NĂNG SỬ DỤNG NHẠC CỤ

PHƯƠNG TÂY(hệ số 2)
15

Thanh nhạc C210205 Văn, Thẩm âm- tiết tấu, THANH
NHẠC (hệ số 2) 25

Sư phạm Âm nhạc
C140221

Ngữ văn, Thẩm âm- tiết tấu,
THANH NHẠC - NHẠC CỤ

(hệ số 2)
60

Sư phạm Âm nhạc
(Chuyên ngành: Sư phạm
Nhạc- Họa Mầm non)

Văn, Hát, Đọc - Kể diễn cảm 50

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Văn, Vẽ màu, HÌNH HỌA (hệ
số 2)

50
Đồ họa C210104 30Tu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 409

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Hội họa C210103 25

209. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TÂY BẮC
(MÃ TRƯỜNG: CVB)

Địa chỉ: Phường Thịnh Lang; thành phố Hoà Bình; tỉnh Hoà Bình
Điện thoại: 02183.858.026. Website: www.vhnttaybac.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Từ Hà Tĩnh trở ra
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng.
+  Trường tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu, môn Văn xét kết quả học

tập theo học bạ THPT.
+ Riêng ngành Quản lí văn hóa xét tuyển theo kết quả thi THPT, hoặc kết

quả học tập theo học bạ THPT 3 môn (Văn,  Lịch sử, Địa lí).
+ Điểm các môn Năng khiếu nhân hệ số 2
- Các thông tin khác:
- Nhận hồ sơ ĐKDT: Từ tháng 05/2016
- Tổ chức thi: Tháng 08/2016
- Ký túc xá có sức chứa: 1.000 sinh viên

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 340
Sư phạm Âm nhạc C140221 NĂNG KHIẾU, Ngữ văn 80
Sư phạm Mĩ thuật C140222 NĂNG KHIẾU, Ngữ văn 50
Hội hoạ C210103 NĂNG KHIẾU, Ngữ văn 30
Thanh nhạc C210205 NĂNG KHIẾU, Ngữ văn 30
Quản lí văn hoá C220342 NĂNG KHIẾU, Ngữ văn 80
Biên đạo Múa C210243 NĂNG KHIẾU, Ngữ văn 20
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống C210210 NĂNG KHIẾU, Ngữ văn 30
Diễn viên Múa C210242 NĂNG KHIẾU, Ngữ văn 20
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210. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH

(MÃ TRƯỜNG: CNB)

Địa chỉ: Số 117 Hoàng Công Chất, P Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái
Bình

Điện thoại: (036) 3842 405. Website: www.cdvhntthaibinh.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh theo đề án tuyển sinh riêng, gồm các

hình thức tuyển sinh sau:
+ Xét tuyển: Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia 50% chỉ tiêu và xét kết quả

quá trình học ở THPT 50% chỉ tiêu các ngành: Quản lí văn hóa và Khoa học thư
viện,

+ Thi kết hợp xét tuyển 75% chỉ tiêu và xét kết quả kỳ thi ĐH, CĐ các
ngành năng khiếu 25% đối với các ngành: Thanh nhạc, Diễn viên sân khấu kịch
hát, Hội họa, Sư phạm âm nhạc và  Sư phạm Mĩ thuật.

- Các thông tin khác:
+ Học phí theo quy định của Nhà nước và thu theo học kỳ.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo
cao đẳng 210

Quản lí văn hóa C220342

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

40

Thanh nhạc C210205 HÁT, THẨM ÂM+TIẾT TẤU,
Ngữ văn 25

Diễn viên sân khấu
kịch hát C210226 HÁT + SỬ LÝ TÌNH HUỐNG,

Thẩm âm + Tiết tấu, Ngữ văn 25

Khoa học thư viện C320202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

35Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Hội họa C210103 HÌNH HỌA, BỐ CỤC, Ngữ văn 35

Sư phạm Âm nhạc C140221 HÁT, THẨM ÂM TIẾT TẤU,
Ngữ văn 30

Sư phạm Mĩ thuật C140222 HÌNH HỌA, BỐ CỤC, Ngữ văn 20

211. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC
(MÃ TRƯỜNG: CNV)

Địa chỉ: Phường Đồng Quang, Tp. Thái Nguyên;
Điện thoại: 0280.3857.193
Website: www.vietbacact.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
-Vùng tuyển: Tuyển thí sinh có hộ khẩu ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc

(Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái
Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh).

- Phương thức thi tuyển: theo đề án tự chủ tuyển sinh
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
+ Ngành SP Âm nhạc; Quản lí văn hoá:
Thi tuyển môn: Năng khiếu (Thẩm âm, tiết tấu); Chuyên môn (Hát hoặc

nhạc cụ)
Xét tuyển môn: Ngữ văn
+ Ngành Thanh nhạc:
Thi tuyển môn: Thanh nhạc ; Năng khiếu (thẩm âm, tiết tấu)
Xét tuyển môn: Ngữ văn
+ Ngành SP Mĩ thuật; Hội hoạ:
Thi tuyển môn: Hình hoạ; Bố cục màu
Xét tuyển môn: Ngữ văn
+ Ngành Khoa học Thư viện; Việt Nam học; Bảo tàng học:
Tổ chức xét tuyển: Ngữ văn; Lịch sử; Địa lí;
- Ghi chú:
* Đối với thí sinh tốt nghiệp trước  năm 2016 :
+ Các ngành: SP Âm nhạc; Quản lí văn hóa; Thanh nhạc; SP Mĩ thuật; Hội

họa xét điểm học bạ  môn Ngữ văn lớp 12 và tổ chức thi tuyển các môn chuyên
môn; năng khiếuTu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm412

+ Các ngành: Khoa học Thư viện; Bảo tàng học; Việt Nam học xét tuyển
học bạ 3 môn Ngữ văn; Lịch sử; Địa lí lớp 12

* Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016:
+ Các ngành: SP Âm nhạc; Quản lí văn hóa; Thanh nhạc; SP Mĩ thuật; Hội

họa xét tuyển dựa vào kết quả môn Ngữ văn của kỳ thi THPT Quốc Gia và tổ
chức thi tuyển các môn chuyên môn; năng khiếu

+ Các ngành: Khoa học Thư viện; Bảo tàng học; Việt Nam học xét tuyển
dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia

+ Ký túc xá của trường có thể tiếp nhận tối đa 500 sinh viên.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 350

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn; Năng khiếu;
CHUYÊN MÔN 60

Quản lí văn hoá C220342 Ngữ văn; Năng khiếu;
CHUYÊN MÔN 55

Thanh nhạc C210205 Ngữ văn; Năng khiếu;
THANH NHẠC 20

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn; HÌNH HỌA,
Bố cục màu 60

Hội hoạ C210103 Ngữ văn, HÌNH HỌA,
Bố cục màu 30

Khoa học thư viện C320202 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 50

212. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NGUYỄN
DU (MÃ TRƯỜNG: CVH)

Địa chỉ: Số 12 Hoàng Xuân Hãn, Đại Nài, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
Điện thoại: 039.3.88.54.78. Website: http://vhttdlnguyendu.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức TS: Tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng
- Thi kết hợp xét tuyển:
+ Thi 02 môn năng khiếu
+ Xét tuyển môn Ngữ văn dựa vào điểm tổng kết môn Ngữ văn lớp 12
+ Xét điểm thi đại học cùng khối, ngành.
- Thời gian tổ chức thi tuyển theo 2 đợt:
Đợt 1: từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2016Tu
yen
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Đợt 2: từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2016
- Nhà trường có đủ chỗ ở KTX và bếp ăn tập thể đáp ứng nhu cầu học sinh,

sinh viên.
- Mọi thông tin chi tiết được đăng tại website: vhttdlnguyendu.edu.vn
- Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn

Du, Số 12 Hoàng Xuân Hãn, Thành phố Hà Tĩnh. ĐT: 039.3.88.54.78

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 65

Sư phạm Âm nhạc C140221 Ngữ văn, Thanh nhạc (hệ số 2),
Thẩm âm – Tiết tấu 15

Sư phạm Mĩ thuật C140222 Ngữ văn, Hình họa (hệ số 2),
Bố cục 15

Thanh nhạc C210205 Ngữ văn, Thanh nhạc (hệ số 2),
Thẩm âm – Tiết tấu 15

Hội họa C210103 Ngữ văn, Hình họa (hệ số 2),
Bố cục 10

Quản lí văn hóa C220342 Ngữ văn, Thanh nhạc (hệ số 2),
Thẩm âm – Tiết tấu 10

213. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC

(MÃ TRƯỜNG: C16)

Địa chỉ: Phường Trưng Nhị- TX Phúc Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: (0211)3881041, (0211) 3868188.
Website: caodangvinhphuc.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
1. Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2016 (50% chỉ

tiêu)
1.1. Phương thức
Xét tuyển; xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) thí sinh tốt

nghiệp Trung học phổ thông (THPT) dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia tại
các cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.Tu
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1.2. Tiêu chí xét tuyển
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT. Đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT

từ 2015 trở về trước, điểm xét tuyển là điểm thi 3 môn của kỳ thi THPT quốc gia
năm 2016 tại các cụm thi do các trường đại học, cao đẳng chủ trì.

- Tiêu chí 2: Tổng điểm thi 3 môn của Kỳ thi THPT quốc gia tại các cụm thi
do các trường đại học, cao đẳng chủ trì theo các ngành được quy định cụ thể tại
cột (3).

2. Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông  (50% chỉ
tiêu).

2.1. Phương thức
- Xét tuyển dựa vào điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các

môn dùng để xét tuyển theo các ngành của nhà trường  được quy định tại cột (3).
- Các thí sinh dự tuyển vào các ngành có môn năng khiếu phải dự thi theo

lịch thi riêng của nhà trường.
2.2. Tiêu chí xét tuyển
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2:
+ Đối với các ngành sư phạm: Tổng Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12

theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo các ngành từ 18.0 điểm trở lên,
không có môn dưới 5.5. Hạnh kiểm từ Khá trở lên.

+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng Điểm trung bình môn của 3 môn
lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo các ngành từ 16.5 điểm trở
lên, không có môn dưới 5.5. Hạnh kiểm từ Khá trở lên.

3. Lịch thi các môn năng khiếu các ngành Giáo dục thể chất, Mĩ thuật,
Mầm non

* Đợt 1: Từ ngày 08/8/2016 đến 12/8/2016.
* Đợt 2: Từ ngày 12/09/2016 đến 16/09/2016.
* Đợt 3: Từ ngày 07/11/2016 đến 11/11/2016.
4. Thời gian nộp hồ sơ, xét tuyển
* Đợt 1:
- Nhận hồ sơ: từ ngày 04/07/2016 đến 05/8/2016.
- Xét tuyển, thi năng khiếu: từ ngày 08/8/2016 đến 12/8/2016.
- Công bố kết quả trúng tuyển: 16/08/2016
* Đợt 2:
- Nhận hồ sơ: từ ngày 17/8/2016 đến 09/9/2016.
- Xét tuyển, thi năng khiếu: từ ngày 12/09/2016 đến  16/09/2016.
- Công bố kết quả trúng tuyển: 20/09/2016
* Đợt 3:
- Nhận hồ sơ: từ ngày 21/09/2016 đến 28/10/2016.Tu
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- Xét tuyển, thi năng khiếu: từ ngày 01/11/2016 đến 04/11/2016.
- Công bố kết quả trúng tuyển: 08/11/2016
* Nhà trường có Ký túc xá  cho 1000 sinh viên.
* Sinh viên học tại trường được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định

hiện hành.
Lưu ý: Đối với các ngành sư phạm
* Xét tuyển và thi năng khiếu
- Các ngành Mầm non, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật xét tuyển và thi

năng khiếu (ngành Giáo dục thể chất, Mĩ thuật điểm thi năng khiếu nhân
hệ số 2.)

* Vùng tuyển sinh:
- 500 chỉ tiêu các ngành sư phạm tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh

Vĩnh Phúc.
- 300 chỉ tiêu các ngành sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
- 100 chỉ tiêu các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng 900

Hệ cao đẳng sư phạm 800
Sư phạm Toán (Chương
trình Toán-Tin) C140209 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh 65

Sư phạm Hóa học
(Chương trình Khoa
học tự nhiên)

C140212 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học 70

Sư phạm Địa lí
(Chương trình Khoa
học xã hội)

C140219 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 70

Sư phạm Lịch sử
(Chương trình Sử-
GDCD)

C140218 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 45

Sư phạm Tiếng Anh C140231 Toán,Văn, Tiếng Anh (Hệ số 2) 70

Giáo dục Tiểu học C140202 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 200

Giáo dục Mầm non C140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Hát,
Đọc Kể diễn cảm) 200Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Giáo dục Thể chất
(Chương trình GDTC-
CTĐ)

C140206 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT
Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT 40

Sư phạm Mĩ thuật
(Chương trình Mĩ thuật-
âm nhạc)

C140222

Văn, Năng khiếu Mĩ thuật (Vẽ
hình họa, vẽ trang trí)

Toán, Năng khiếu Mĩ thuật (Vẽ
hình họa, vẽ trang trí)

40

Hệ cao đẳng ngoài sư
phạm 100

Công nghệ thiết bị
trường học C510504

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50

Tiếng Anh C220201 Toán,Văn, Tiếng Anh (Hệ số 2) 50

214. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
(MÃ TRƯỜNG: CDT)

Địa chỉ:
* Cơ sở 1: Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội; Điện thoại: (04)3.8770034
* Cơ sở 2: Số 1355 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương

Thủy, TT Huế;
Điện thoại:  (054)2213689
Website: www.cuwc.edu.vn. Email: tuyensinh.cuwc@gmail.com
Thông tin tuyển sinh:
* Phương án 1: Dành 50% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT

quốc gia
- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông;
- Điểm sàn xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ

thi THPT quốc gia là tổng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của các môn do Bộ
Giáo dục và Đào tạo công bố theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành

* Phương án  2: Dành 50% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập
THPT

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông;
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 5,5 điểm trở lênTu
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- Có điểm hạnh kiểm lớp 12 xếp loại từ khá trở lên.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 900

Công nghệ kĩ thuật xây
dựng C510103

* Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ
thi THPT quốc gia:

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Vật lí

* Xét tuyển dựa vào kết quả học
tập Trung bình chung năm lớp

12

400

Công nghệ kĩ thuật điện,
điện tử C510301 200

Tin học ứng dụng C480202 50
Công nghệ kĩ thuật trắc
địa C515902 50

Quản lí xây dựng C580302 100
Công nghệ kĩ thuật kiến
trúc C510101 50

Công nghệ kĩ thuật môi
trường C510406 50

215. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG NAM ĐỊNH

(MÃ TRƯỜNG: CXN)

Địa chỉ: Quốc lộ 10 – Phường LộcVượng – Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350. 3682841. Website: http://wwwcdxdnd.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT.
+ Đào tạo liên thông TCCN lên cao đẳng chính quy.
- Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và

theo đề án tuyển sinh của trường đã được duyệt
+ Ký túc xá đáp ứng được 600 chỗ.
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng 450

Công nghệ kĩ thuật công
trình xây dựng C510102 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

390

Quản lí xây dựng C580302 30
Kế toán C340301 30

216. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 (MÃ TRƯỜNG: CXH)
Địa chỉ: Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Thành
phố Hà Nội.
Điện thoại: (043) 85893871. Website: www.ctc1.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh theo 2 phương thức:
+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (Chỉ tiêu TS: 50%)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT hoặc tương đương (Chỉ tiêu TS:
50%)
- Các thông tin khác: Ngoại ngữ xét tuyển 1 trong các thứ tiếng sau: Tiếng Anh,
tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 900
Công nghệ kĩ thuật công trình
xây dựng C510102

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

500

Công nghệ kĩ thuật kiến trúc C510101 50
Công nghệ kĩ thuật xây dựng C510103 50
Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây
dựng C510105 50

Quản lí xây dựng C580302 100
Kế toán C340301 50
Quản trị kinh doanh C340101 50
Tài chính - Ngân hàng C340201 50Tu
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217. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI (MÃ TRƯỜNG: CBM)

Địa chỉ: Bệnh viện Bạch Mai - Số 78 Đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại:  (04)3868.5651. Website: www.bmmc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc

gia tại các Cụm do các trường đại học chủ trì
Thời gian tuyển sinh theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Học phí theo qui định.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 520

Kỹ thuật hình ảnh y học C720330 Toán, Hóa học, Sinh học 30
Xét nghiệm y học C720332 Toán, Hóa học, Sinh học 70
Điều dưỡng C720501 Toán, Hóa học, Sinh học 400
Phục hồi chức năng C720503 Toán, Hóa học, Sinh học 20

218. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN (MÃ TRƯỜNG: CDY)

Địa chỉ: Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3824.906. Website: truongcdytdienbien.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai

Châu
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo Đề án tự chủ tuyển sinh.
- Các tiêu chí xét tuyển:
+ Điểm trung bình chung môn Toán 3 năm THPT (T) ≥ 5,0;
+ Điểm trung bình chung môn Hóa học 3 năm THPT (H) ≥ 5,0;
+ Điểm trung bình chung môn Sinh học 3 năm THPT (S) ≥ 5,0.
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = T + H + S
- Thời gian xét tuyển: Đợt 1: 15/8/2016; Đợt 2: 30/8/2016.
- Có chỗ ở nội trú cho 200 sinh viên.Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 100

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học 100

219. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG (MÃ TRƯỜNG: CYM)

Địa chỉ: Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 33 824 523. Website: http://cdythadong.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Phương thức tuyển sinh 1: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi

THPT Quốc gia. (70% chỉ tiêu)
+ Phương thức tuyển sinh 2: Xét điểm học bạ THPT (30% chỉ tiêu)

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1400

Điều dưỡng C720501
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Dược C900107 Toán, Vật lí, Hóa học
Hộ sinh C720502 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Tiếng AnhXét nghiệm y học C720332

220. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NAM (MÃ TRƯỜNG: CYH)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Tiến, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ
Lý, Tỉnh Hà Nam. Điện thoại: 03513.851189. Website: cyh.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Tuyển sinh theo hai phương thức:Tu
yen
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1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông:
Chiếm 80% tổng chỉ tiêu

+ Điều kiện xét tuyển: Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên.
+ Điểm xét tuyển: Điểm trung bình chung các môn thuộc khối xét tuyển của

các môn học lớp 10, 11,12 đạt từ 5.5 trở lên.
2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Chiếm

20% tổng chỉ tiêu.
+ Điểm xét tuyển: Đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ

Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Lịch tuyển sinh: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo thời gian quy

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Học phí: Mức học phí theo quy định của Nhà nước được UBND tỉnh Hà

Nam đồng ý.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 400

Điều dưỡng C720501 1. Dựa vào kết quả học tập bậc
THPT:

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học
2. Dựa vào kết quả kỳ thi THPT
Quốc gia: Môn bắt buộc: Toán;
02 môn tự chọn hoặc thay thế:

Vật lí, Hóa học, Sinh học.

250

Dược C900107 150

221. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI (MÃ TRƯỜNG: CYZ)
Địa chỉ: Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Đống Đa – Hà Nội; Điện thoại:

04.37326303
Website: yhn.edu.vn. Điện thoại: 0393.856932

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc giaTu
yen

sin
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1.100

Điều dưỡng C720501 Toán, Hóa học, Sinh học 700
Hộ sinh C720502 Toán, Hóa học, Sinh học 100

Dược C900107 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hoá học, Vật lí 200

Xét nghiệm y học C720332 Toán, Hóa học, Sinh học 50
Kỹ thuật hình ảnh y học C720330 Toán, Hóa học, Sinh học 50

222. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH (MÃ TRƯỜNG: CYN)
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, PhườngThạch Linh, TP. Hà Tĩnh
Website: www.cdytehatinh.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016
- Vùng tuyển sinh: trong cả nước

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng
Điều dưỡng C720501 Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Vật lí, Hóa học
200

Hộ sinh C720502 50

223. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG (MÃ TRƯỜNG: CYF)
Địa chỉ: Số 169 Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: (0313)781412. Website: www.cdythaiphong.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh trong cả nước
Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
Các thông tin khác:
+ Thời gian nhận hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT
+ Hệ CĐ điều dưỡng có 50 chỉ tiêu liên thông chính quy dành cho thí sinh

tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng từ 36 tháng trở lên. Hình thức thi tuyển 03 môn
(Giải phẫu, Chuyên môn, Toán). Thời gian nhận hồ sơ 01/8/2016 đến 31/8/2016.Tu
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 500

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học 400

Dược C900107 Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hóa học 100

224. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HƯNG YÊN (MÃ TRƯỜNG: CHY)

Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Phường An Tảo, Tp Hưng Yên, Hưng Yên.
Điện thoại: (0321)3865.502. Website:www.caodangyhy.edu.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: Trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa vào kết

quả kỳ thi THPT Quốc gia và đề án tuyển sinh riêng (Xét học bạ THPT); được
đăng tải trên Website: caodangyhy.edu.vn.

- Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Đối với phương thức xét tuyển

THPT quốc gia (Theo quy định của Bộ GD&ĐT); Đối với phương thức xét
tuyển học bạ (≥16,5 điểm).

+ Học phí theo tháng (Mức thu năm 2015): 800.000 đồng/tháng.
+ Nhà trường có đủ cơ sở vật chất, KTX  và các điều kiện phục vụ đào tạo.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 500
Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học 200

Dược C900107 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hoá học, Sinh học 300

225. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LẠNG SƠN
(MÃ TRƯỜNG: CYL)

Địa chỉ: Số 11 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng
Sơn.

Điện thoại: (025)3812.580. Website: www.cdytlangson.edu.vnTu
yen

sin
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Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Theo đề án tuyển sinh riêng:
Hình thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), dựa vào

kết quả học tập THPT (hoặc tương đương) của thí sinh gồm 3 môn khối B
(Toán, Hoá học, Sinh học) của 3 năm học.

- Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường;
Hạnh kiểm của 3 năm THPT (hoặc tương đương) xếp loại khá trở lên
Tổng điểm trung bình cộng 3 năm THPT (hoặc tương đương) của 3 môn

(Toán, Hoá học, Sinh học) của thí sinh dự tuyển là 16,5 điểm
- Đợt 1: nhận hồ sơ từ 25/7 - 31/8
(Mẫu hồ sơ đăng ký trên trang thông tin điện tử của nhà trường)
- Ngày xét tuyển trước ngày 10/9.
* Nếu tuyển chưa đủ đợt 1, nhà trường sẽ thông báo tuyển các đợt tiếp theo.

Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 15/11 hàng năm.
Ghi chú: Nhà trường có đủ chỗ cho sinh viên ở xa trong ký túc xá

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 200
Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học 200

226. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NINH BÌNH (MÃ TRƯỜNG: CNY)
Địa chỉ: 297 Hải thượng Lãn Ông, phường Nam Thành, thành phố Ninh

Bình
Điện thoại: 0303.871461. Website: www.cdyteninhbinh.vn

Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ 30% Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
+ 70% Trường tuyển sinh dựa vào học bạ cấp III (lớp 12)
- Các thông tin khác:
+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tốt nghiệp THPT.
+ Học phí theo kỳ (theo qui định của nhà nước)Tu
yen

sin
h2
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Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 600

Điều dưỡng C720501

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Ngữ văn

300

Dược C900107

Toán, Vật lí, Hoá học
Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hoá học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

300

227. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ (MÃ TRƯỜNG: CYP)
Địa chỉ: Phố Cao Bang- Phường Trường Thịnh- thị xã Phú Thọ- tỉnh Phú

Thọ.
Điện thoại: (0210)3822749 hoặc 0210.3714143. Website: www.cyp.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Phương thức TS: xét tuyển
+ Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (30% chỉ tiêu TS)
+ Dựa vào kết quả học bạ THPT: (70% chỉ tiêu): Điều kiện: Học sinh tốt

nghiệp THPT.
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Tất cả các ngành đào tạo (05 ngành) đều xét tuyển cả 03 tổ hợp các môn

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1000

Điều dưỡng C720501
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Ngữ văn

450
Dược C900107 300
Xét nghiệm y học C720332 100
Kỹ thuật hình ảnh y học C720330 100
Phục hồi chức năng C720503 50

228. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH (MÃ TRƯỜNG: CYQ)
Địa chỉ: Số 5, phố Hải Sơn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: (033) 3837980. Fax: (033) 3837977Tu
yen

sin
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Website: www.cdytquangninh.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: 20% chỉ tiêu
+ Xét tuyển theo Kết quả học tập lớp 12 THPT (Đề án tự chủ TS): 80% chỉ

tiêu
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức
* Ghi chú:
Nhà trường có KTX dành cho HSSV thuộc đối tượng chính sách, HSSV ở

xa.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 600

Điều dưỡng C720501

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

300

Dược C900107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

300

229. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG TRỊ (MÃ TRƯỜNG: YQT)
Địa chỉ: KP3 - Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Xét kết quả học tập bậc THPT (hoặc tương

đương) của năm lớp 12 của thí sinh: Toán, Lý, Hóa đối với Dược; Toán, Hóa,
Sinh đối với Điều dưỡng.

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tại Trường từ ngày 20/7/2016 - 15/8/2016;

ngày xét tuyển 20/8/2016.
+ Bổ sung đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 01/9 - 10/9/2016; ngày xét

tuyển 12/9/2016.Tu
yen
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+ Bổ sung đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 20/9 - 30/10/2016; ngày xét
tuyển 15/11/2016.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng: 500
Điều dưỡng C720501 Toán, Hóa học, Sinh học 200
Dược C900107 Toán, Vật lý, Hóa học 300

230. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ SƠN LA (MÃ TRƯỜNG: YSL)
Địa chỉ: Số 79 – Đường Lò Văn Giá – Tổ 4 – Phường Chiềng Lề - TP Sơn

La.
Điện thoại: (022)3857.961. Website: www.cdytesonla.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ 20% chỉ tiêu: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

Thời gian xét tuyển theo lịch của Bộ GD&ĐT.
+ 80% chỉ tiêu: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả xét kết quả học tập năm

lớp 12 trong học bạ THPT của 3 môn (môn xét tuyển theo ngành đăng ký tuyển
sinh) theo Đề án tự chủ tuyển sinh (được công bố chi tiết trên website của
trường).

- Nhà trường có chỗ ở trong KTX cho sinh viên ở xa.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 300

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, SINH HỌC 120
Hộ sinh C720502 30
Dược C900107 Toán, Vật lí, HÓA HỌC 150

231. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH (MÃ TRƯỜNG: CYE)

Địa chỉ: Số 290 đường Phan Bá Vành, phường Quang Trung, TP. Thái Bình
Điện thoại: 0363.844966. Website: www.caodangytb.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:Tu
yen
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- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS:
+ Trình độ cao đẳng:
Phương án 1:Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
Phương án 2: Xét học bạ các nhóm môn; Toán, Hoá học, Sinh học; Toán,

Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Tiếng Anh; Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 800

Điều dưỡng C720501 Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

400
Điều dưỡng liên thông CQ C720501 100
Dược C900107 250
Xét nghiệm y học C720332 50

232. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN (MÃ TRƯỜNG: CYI)

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280 3846105. Website:caodangytethainguyen.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng Tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức Tuyển sinh: Xét Tuyển
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (50%).
+ Phương thức 2: Xét tuyển theo đề án tự chủ tuyển sinh, dựa vào kết quả

học tập lớp 12 ở bậc trung học phổ thông (50%).
- Các thông tin khác:
+ Số chỗ ở trong KTX: 2000.
+ Email tuyển sinh: pdaotaocdyttn@gmail.com.
+ ĐT : 0280 3846630 - 0280 364859

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 2700

Điều dưỡng C720501 Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

1200

Hộ sinh C720502 500Tu
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm 429

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Dược C900107

Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh

1000

233. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HOÁ (MÃ TRƯỜNG: CYT)

Địa chỉ: Số 177 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.
Điện thoại: (037)3951.081. Website: www.cyt.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Xét tuyển
Trình độ cao đẳng: Xét tuyển theo 2 hình thức
1. 60% xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
2. 40% xét tuyển dựa trên kết quả học tập trong học bạ THPT.
Tiêu chí xét tuyển:
1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Điểm xét từ điểm sàn

của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên (nếu có)
2. Xét tuyển dựa vào học bạ THPT. Tổng điểm của 3 môn xét tuyển phải >=

15.0 điểm, trong đó không có môn nào trong 3 môn xét tuyển dưới 4 điểm.
+ Học phí: Theo quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục, đào tạo

công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng: 1200

Điều dưỡng C720501 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Vật lí, Sinh học

600
Xét nghiệm y học C720332 100
Kỹ thuật hình ảnh y học C720330 100
Dược C900107 400

234. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ YÊN BÁI (MÃ TRƯỜNG: YYB)
Địa chỉ: Tổ 63, Phường Yên Ninh, Thành Phố Yên Bái.
Điện thoại: (029)3855383. Website: www.ymc.edu.vn
Thông tin tuyển sinh:Tu
yen

sin
h2
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm430

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Thực hiện 02 phương án:
+ Căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia (*) (điểm thi tốt nghiệp THPT đạt kết

quả từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT qui định).
+ Theo đề án tuyển sinh của Nhà trường (**) (đã được Cục khảo thí &

KĐCL phê duyệt).
* Chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: 110 chỉ tiêu (trong đó:

xét tuyển theo điểm Toán, Hoá học, Sinh học: 80 chỉ tiêu; xét tuyển theo điểm
Toán, Vật lí, Hóa học: 10 chỉ tiêu; xét tuyển theo điểm Toán, Vật lí, Tiếng Anh:
10 chỉ tiêu; xét tuyển theo điểm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: 10 chỉ tiêu).

* Chỉ tiêu xét tuyển theo đề án tuyển sinh của Nhà trường: 40 chỉ tiêu.

Ngành học/ Trình độ Mã
ngành

Tổ hợp môn thi/
xét tuyển

Chỉ
tiêu

Các ngành đào tạo cao
đẳng 150

Điều dưỡng C720501

Toán, Hoá học, Sinh học
Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
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