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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh cao đẳng và trung cấp năm 2020
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển
sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ
Lao động – Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và
xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ
Lao động – Thương binh và xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh
và xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung
cấp, cao đẳng;
Căn cứ Thông báo số 1162 /TB-BGDĐT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học
2020-2021;
I. Tuyển sinh cao đẳng Giáo dục mầm non
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Thừa
Thiên Huế được miễn học phí theo quy định, thí sinh sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh phải tự
đóng học phí.
A. Phương thức tuyển sinh học sinh tốt nghiệp lớp 12: Xét tuyển theo 2
phương thức.
Phương thức 1: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm
2020.
Phương thức 2: Xét tuyển từ điểm trung bình học tập lớp 12 ở cấp Trung học
phổ thông hoặc tương đương.
Trong đó, 60% tổng chỉ tiêu tuyển sinh dành cho phương thức 1 và 40% tổng chỉ
tiêu tuyển sinh dành cho phương thức 2.
Đối với các môn năng khiếu của phương thức 1 và phương thức 2 Trường Cao
đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tổ chức thi.
1. Phương thức 1
Xét tuyển từ kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.
a) Đối tượng xét tuyển
- Đã tốt nghiệp trung cấp hoặc tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);
Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và
được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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+ Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: xác định
ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Xếp loại hạnh kiểm lớp 12 từ loại Khá trở lên.
b) Tiêu chí xét tuyển
- Tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp trong tổ hợp xét
tuyển đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10.
- Xét điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp theo ngành đến mức đạt chỉ tiêu đã
công bố. Thí sinh chọn lựa 01 tổ hợp xét tuyển theo ngành phù hợp nhất để đăng ký
xét tuyển theo bảng 1.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm thi THPT 2 môn + Điểm thi năng khiếu + Điểm ưu
tiên (ĐƯT).
Điểm ưu tiên: Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh
cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (đối tượng ưu tiên và khu vực ưu
tiên) của Bô ̣ Giáo du ̣c và Đào ta ̣o.
2. Phương thức 2
a) Đối tượng và điều kiện xét tuyển
 Xếp loại học lực lớp 12 từ Khá trở lên;
 Xếp loại hạnh kiểm lớp 12 từ Khá trở lên;
 Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
b) Tiêu chí xét tuyển
- Thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì tổng điểm trung bình
các môn xét tuyển (làm tròn đến 0,25) cộng với điểm ưu tiên (đối tượng và khu vực).
Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ
tiêu dự kiến.
Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTB học bạ lớp 12 của 2 môn + Điểm thi năng khiểu +
ĐƯT (nếu có)
(Làm tròn đế n 2 chữ số thâ ̣p phân).
Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non (mã ngành
51140201) với tổ hợp môn xét tuyển M00 là Ngữ văn, Toán, Kể diễn cảm - Hát và
phải đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển như sau:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
+ Xếp loại hạnh kiểm lớp 12 từ loại Khá trở lên.
Điểm xét tuyển ĐXT = ĐTB môn Ngữ văn + ĐTB môn Toán + điểm thi Kể diễn
cảm - Hát (môn năng khiếu) + ĐƯT (nếu có).
B. Phương thức tuyển sinh đào tạo giáo viên Mầm non cấp văn bằng 2
a) Đối tượng xét tuyển: Đã tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm hoặc Đại học sư phạm.
Đối với sinh viên đã tốt nghiệp ĐH, CĐ không thuộc nhóm ngành sư phạm phải có
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
b) Tiêu chí xét tuyển: Điểm xếp loại toàn khóa từ trung bình trở lên.
Cụ thể các ngành sẽ tuyển sinh năm 2020 như sau:
C. Lịch tuyển sinh
+ Đợt 1: Từ 01/7 – 27/8/2020
+ Đợt 2: Từ 28/8 – 15/10/2020 (nếu còn chỉ tiêu);
- Thời gian tổ chức thi bổ sung môn năng khiếu
+ Đợt 1: dự kiến từ 15/8 đến 21/8/2020;
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+ Đợt 2: dự kiến từ 28/9 đến 06/10/2020 (nếu còn chỉ tiêu).
II. Tuyển sinh trình độ cao đẳng các ngành đào tạo lĩnh vực giáo dục
nghề nghiệp
Phương thức xét tuyển: Xét tuyển từ điểm trung bình học tập lớp 12 ở cấp
THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc
tương đương.
1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
2. Tiêu chí xét tuyển
- Thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì tổng điểm trung bình
các môn xét tuyển (làm tròn đến 0,25) cộng với điểm ưu tiên (đối tượng và khu vực).
- Xét điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp theo ngành đến mức đạt chỉ tiêu đã
công bố. Thí sinh chọn lựa 01 tổ hợp xét tuyển theo ngành phù hợp nhất để đăng ký
xét tuyển theo bảng 2.
Điểm ưu tiên: Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp lĩnh
vực giáo dục nghề nghiệp của Trường CĐSP TT Huế.
3. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh thí sinh trong cả nước.
Cách tính điểm xét tuyển
Điểm xét tuyển (ĐXT) = ĐTB học bạ lớp 12 của 2 môn + ĐƯT (nếu có)
(Làm tròn đế n 2 chữ số thâ ̣p phân).
Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Kế toán với tổ hợp xét tuyển là 2
môn Toán, Tiếng Anh thì phải đảm bảo điều kiện để được xét tuyển đã tốt nghiệp
THPT hoặc tương đương.
ĐXT = ĐTB môn Toán + ĐTB môn Tiếng Anh + ĐƯT (nếu có).
Bảng 2: Danh mục các ngành đào tạo trình độ cao đẳng hình thức chính
quy lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Ngành học

Stt

Mã
ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển
Ngữ văn, Tiếng Anh;
Ngữ văn, Tiếng Pháp;
Ngữ văn, Tiếng Nhật.
Toán, Tiếng Anh;
Ngữ văn, Tiếng Anh.
Ngữ văn, Năng khiếu
(Hát, Cao độ - Tiết tấu)

1.

Tiếng Nhật

6210402

100

2.

Tiếng Anh

6760101

80

3.

Thanh Nhạc

6210225

25

4.

Công nghệ thông tin

6480201

30

Toán, Tiếng Anh.

5.

Kế toán

6340301

60

Toán, Tiếng Anh.

6.

Công nghệ thiết bị trường học

6320209

20

Toán, Tiếng Anh.

7.

Văn thư – Lưu trữ

6320302

40

Ngữ văn, Tiếng Anh.

8.

Công tác xã hội

6220301

50

Ngữ văn, Tiếng Anh.

9.

Thiết kế đồ họa (trên máy tính)

6210402

30

Toán, Tiếng Anh

6320201

30

Ngữ văn, Tiếng Anh.

10. Thư viện
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Mã
ngành

Chỉ tiêu

6850102

30

Ngành học

Stt

11. Quản lý đất đai

Tổ hợp xét tuyển
Toán, Tiếng Anh

4. Thời gian nhận hồ sơ và công bố điểm trúng tuyển: liên tục trong năm, từ
01/06/2020 đến 25/12/2020.
III. Tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo hình
thức vừa làm vừa học
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
2. Chỉ tiêu: 50
3. Điề u kiêṇ về văn bằ ng và chính sách ưu tiên
a) Điề u kiê ̣n về văn bằng: Thí sinh xét tuyển liên thông trình đô ̣ cao đẳ ng phải
có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp của các trường đã có báo cáo tự đánh giá
và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ GD&ĐT quy định và cùng ngành
đào ta ̣o hoă ̣c những ngành gầ n với ngành đào ta ̣o.
b) Thí sinh đươ ̣c hưởng chin
́ h sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế
tuyể n sinh đại học, cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học hiện hành.
4. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyể n
Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu chung của Trường phát hành, các mốc thời gian như sau:
Đợt 1:
+ Nhận hồ sơ ĐKXT: từ 10/06 đến 10/07/2020
+ Xét tuyển: dự kiến ngày 13 đến 14/07/2020
+ Thời gian nhập học: dự kiến 08/08/2020
Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu):
+ Nhận hồ sơ ĐKXT: từ 13/07 đến 10/11/2020
+ Xét tuyển: dự kiến ngày 11 đến 12/11/2020
+ Thời gian nhập học: dự kiến 28/11/2020
IV. Tuyển sinh trình độ trung cấp hình thức chính quy
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển từ điểm tổng kết môn học lớp 9 THCS (9+)
hoặc lớp 12 THPT.
2. Đối tượng xét tuyển:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THCS;
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
3. Ngành đào tạo, mã ngành, môn xét tuyển và chỉ tiêu:
Mã
ngành

Chỉ
tiêu

Tin học ứng dụng

5480205

50

Kế toán doanh nghiệp

5340302

50

Quản lý đất đai

5850102

50

Thư viện

5320201

50

Ngành đào tạo

Đối
tượng

Điểm tổng kết
Lớp 9 hoặc 12
các môn

THCS,
THPT
THCS,
THPT
THCS,
THPT
THCS,
THPT

Toán, Vật lý
Toán, Vật lý
Ngữ văn, Lịch
sử
Ngữ văn, Lịch
sử

Thời gian
đào tạo
- Học nghề: 1.5
đến 2 năm hoặc 1
năm (đối với lớp
văn bằng 2)
- Học văn hóa
THPT 3 năm (dành
cho đối tượng học
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Ngành đào tạo
Văn thư – Lưu trữ
Công nghệ thông tin
(ứng dụng phần mềm)
Organ

Mã
ngành

Chỉ
tiêu

5320302

40

5480202

50

5210224

25

Đối
tượng
THCS,
THPT
THCS,
THPT
THPT

Điểm tổng kết
Thời gian
Lớp 9 hoặc 12
đào tạo
các môn
Ngữ văn, Lịch sinh TN THCS)
sử
Toán, Vật lý
Ngữ văn, Toán

4. Tiêu chí xét tuyển:
- Đối với học sinh tốt nghiệp THCS (9+): Xét tuyển dựa trên Điểm tổng kết 2
môn học ở lớp 9 (làm tròn đến 0,25) phù hợp với ngành đào tạo cộng với điểm ưu tiên
(nếu có).
- Đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét tuyển dựa trên Điểm tổng kết 2
môn học ở lớp 12 (làm tròn đến 0,25) phù hợp với ngành đào tạo cộng với điểm ưu
tiên (nếu có).
- Xét điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp theo ngành đến mức đạt chỉ tiêu đã
công bố.
5. Vùng tuyển: Tuyển thí sinh trong cả nước.
6. Thời gian nhận hồ sơ và công bố điểm trúng tuyển: liên tục trong năm, từ
10/06/2020 đến 25/12/2020.
Tuyển sinh trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, hình thức chính quy (bằng 2), thời
gian đào tạo 1 năm cho các ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp, Tin học ứng dụng,
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Văn thư – Lưu trữ, Quản lý đất đai (học
buổi tối) đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.
V. Phân công thực hiêṇ
1. Phòng ĐT-QLKH tham mưu kế hoạch, thông báo tuyể n sinh, in ấn tờ rơi; Ban
Hỗ trợ công tác tuyển sinh phố i hơ ̣p với Ban Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm
việc làm, các Khoa, Trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên triển khai công tác tư
vấ n tuyể n sinh kết hợp tư vấn hướng nghiệp để phổ biế n đế n ho ̣c sinh THPT, THCS
trong và ngoài tỉnh, học sinh, sinh viên các khố i lớp đang học tại Trường và các trường
trung cấp khác.
2. Phòng TC-CTSV, Trung tâm Hỗ trơ ̣ sinh viên và Liên kế t đào ta ̣o, Đoàn
Thanh niên, Hội sinh viên phố i hơ ̣p tư vấ n, tuyên truyề n và thu nhâ ̣n hồ sơ tuyể n sinh.
3. Phòng HC-QT chiụ trách nhiê ̣m in pano, áp phić h; bố trí phương tiê ̣n đi la ̣i
phu ̣c vu ̣ công tác tuyên truyề n và niêm yế t thông báo tuyể n sinh ta ̣i các cơ sở của
Trường, trường THPT và các địa điểm khác./.
Nơi nhận:
- HT và các PHT;
- Ban HTCTTS, Ban HTSVKN&TKVL;
- Các khoa, phòng, trung tâm;
- Đoàn TN, Hội SV Trường;
- Lưu: VT, ĐTQLKH.

Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh
HIỆU TRƯỞNG

Hồ Văn Thành
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