SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 190 /TB-TCĐD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP
NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON, SƯ PHẠM TIỂU HỌC
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
Trường Trung cấp Đông Dương thông báo tuyển sinh đợt 2, ngành Sư phạm Mầm
non; sư phạm Tiểu học như sau:

1. Mã trường: 0206
2. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, BTTH bao gồm:
- Những thí sinh có tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, có điểm sàn thuộc tổ
hợp xét tuyển từ 13 điểm trở lên;
- Những thí sinh tốt nghiệp THPT, BTTH từ năm 2017 trở về trước (dùng học bạ để
xét tuyển).

3. Phạm vi tuyển sinh:
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT

Tuyển sinh toàn quốc.

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU

1

Sư phạm mầm non

42140201

134

2

Sư phạm tiểu học

42140202

28

GHI CHÚ

5. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển
5.1. Ngành sư phạm mầm non:
Kết hợp xét tuyển từ học bạ THPT; từ kỳ thi THPT Quốc gia 2018 và kết quả thi
môn Năng khiếu thuộc tổ hợp môn thi M00 do các trường Đại học, Cao đẳng hoặc trường
Trung cấp Đông Dương tổ chức năm 2018.
5.2. Ngành sư phạm tiểu học: Kết hợp xét tuyển từ học bạ THPT; từ kết quả thi
THPT Quốc gia 2018 thuộc tổ hợp môn thi D01, C00, A00, A01.
5.3. Tên ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu:
STT

Tên ngành

Mã
ngành

1

Sư phạm Mầm non

2

Sư phạm Tiểu học

Tỷ lệ xét tuyển/chỉ tiêu
Từ học bạ
THPT

Từ kết quả thi
THPT Quốc gia

42140201

114

20

42140202

08

20
1

Tổ hợp môn xét tuyển
M00: Văn, Toán, Năng khiếu (Hát,
đọc diễn cảm)
- D01: Ngữ Văn, Toán, Tiếng anh
- C00: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý
- A00: Toán, Vật lý, Hóa học
- A01: Toán, Vật lý, Tiếng anh

5.4. Điều kiện xét tuyển:
Trường Trung cấp Đông Dương sẽ công nhận kết quả thi năng khiếu của thí sinh dự thi
khối ngành sư phạm Mầm non của các trường Đại học và Cao đẳng hoặc thí sinh có quyền đăng
ký dự thi năng khiếu tại trường trung cấp Đông Dương.
- Thí sinh sử dụng kết quả từ học bạ THPT để đăng ký xét tuyển phải có học lực lớp 12
xếp loại khá trở lên. Điểm xét tuyển là điểm trung bình của môn học có trong tổ hợp môn xét
tuyển (trong năm học lớp 12) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để đăng ký xét tuyển: thực hiện theo quy
định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
* Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: điểm xét tuyển là tổng điểm các
bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên đối
tượng.
ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT
Trong đó:
+ ĐXT : điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
+ ĐM1, ĐM2, ĐM3: là điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp
xét tuyển (hoặc là điểm trung bình tổng kết năm học lớp 12 của môn thứ nhất, thứ
hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển).
+ ĐUT : điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của BGD & ĐT.

6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Trường (nhận tại phòng Đào tạo
hoặc tải từ Website: www.dongduong.edu.vn ).
- Bản sao có công chứng học bạ THPT.
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 hoặc Giấy chứng nhận kết
quả tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018).
- Giấy chứng nhận kết quả thi Năng khiếu tổ hợp môn thi M00 do các trường Đại
học hoặc Cao đẳng tổ chức (đối với thí sinh dự thi Năng khiếu tại Trường Trung cấp Đông
Dương không phải nộp).
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
- 04 ảnh 4 x 6 (dưới 6 tháng).
- 01 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại người nhận.

7. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng /hồ sơ.
Các hồ sơ không đúng quy định hoặc không hợp lệ sẽ không được xét tuyển.

8. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:
Từ ngày 22/8/2018 đến hết ngày 30/9/2018.
2

Nơi nhận: Trường Trung cấp Đông Dương, số 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3,
TP. Hồ Chí Minh.

9. Kết quả xét tuyển và nhập học năm học mới:
- Thí sinh xem kết quả xét tuyển tại Website: http://www.dongduong.edu.vn
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, ĐT: (028)35264970 – 35264971.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng ĐT;
- Lưu Văn phòng TS.

(Đã ký)
TS. Trần Văn Rũng
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