SỞ GD&ĐT LÂM ĐÔNG
TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT

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

Số: 62/CĐSP - ĐT

Đà Lạt, ngày 02 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
NĂM HỌC 2018 – 2019
Căn cứ Thông tư Số: 07/2018/TT-BGDĐT, ngày 01 tháng 3 năm 2018 V/v Sửa đổi, bổ
sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng
nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TTBGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2018 ngày 02/4/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Đà
Lạt;
Căn cứ Thông báo số 181/TB-BGDĐT ngày 30/3/2018 về việc Thông báo chỉ tiêu đào
tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trường CĐSP Đà Lạt lập kế hoạch tuyển sinh hệ chính quy năm học 2018 - 2019 như
sau:
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
Căn cứ Quy chế tuyển sinh, trường CĐSP Đà Lạt thành lập các Hội đồng sau để tổ
chức tuyển sinh vào hệ chính quy Cao đẳng năm 2018 - 2019:
1. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban Thư ký của công tác tuyển sinh.
2. Thành lập Hội đồng thi và các ban giúp việc cho HĐT các môn năng khiếu ngành
Mỹ thuật và Giáo dục Mầm non.
II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
1. Hình thức tuyển sinh
- Xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên
cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
- Tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu.
2. Các ngành xét tuyển
Mã
trường
C42

Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt

Mã ngành

Chỉ tiêu

51140209

20

Nhóm ngành I
-Ngành 1: Sư phạm Toán (Toán – Tin)
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
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Tổ hợp 3: Toán, Vật lí, Sinh học (A02)
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
-Ngành 2: Sư phạm Vật lý (Lý -KTCN)
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)

51140211

20

51140213

20

51140217

20

51140222

20

51140231

20

51140219

20

Tổ hợp 3: Toán, Vật lí, Sinh học (A02)
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
- Ngành 3: Sư phạm Sinh học ( Sinh – Hóa)
Tổ hợp 1: Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Sinh học (A02)
Tổ hợp 3: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08)
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
- Ngành 4: Sư phạm Ngữ văn
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19)
- Ngành 5: Sư phạm Mỹ thuật (MT-Công tác đội)
Tổ hợp 1: Ngữ văn, năng khiếu vẽ NT1, năng khiếu vẽ
NT2 (H00)
- Ngành 6: Sư phạm Tiếng Anh
Tổ hợp 1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)
- Ngành7 : Sư phạm Địa (Địa-Sử)
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Tổ hợp 1: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15)
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
(D78)
- Ngành 8: Giáo dục Tiểu học
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

51140202

60

51140201

75

Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
- Ngành 9: Giáo dục Mầm non
Tổ hợp 1: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (Đọc diễn cảm,
hát) (M00)

* Ghi chú: Hai ngành SP Mỹ thuật và Giáo dục Mầm non: Xét tuyển các môn thi văn hóa theo
những khối thi tương ứng như trên và thi năng khiếu (kế hoạch thi năng khiếu cụ thể xem tại
mục 6).
3. Thời gian xét tuyển
3.1. Đợt 1: Từ 03/8/2018 đến 17h00 ngày 05/8/2018.
3.2. Đợt bổ sung 1: Từ 22/8/2018 đến hết ngày 31/8/2018.
Các đợt tiếp sau thí sinh theo dõi trên Website: cdspdalat.edu.vn
- Điều kiện để nộp HSXT:
+ 01 Phiếu đăng ký xét tuyển bậc Cao đẳng (theo mẫu Bộ GD&ĐT ban hành).
+ 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ người nhận.
- Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT: 30.000 đồng/hồ sơ (thí sinh nộp
cho trường CĐSP Đà Lạt, không nộp tại các trường phổ thông).
4. Tiêu chí xét tuyển
Trường CĐSP Đà Lạt không tổ chức thi tuyển nên thí sinh có nguyện vọng học tại
trường CĐSP Đà Lạt phải dự thi THPT Quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT và có hộ
khẩu tại Lâm Đồng.
5. Đăng kí xét tuyển
- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp
nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết
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quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký trừ quy định tại điểm c khoản
1 điều 13 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào
tạo giáo viên hệ chính chính quy ban hành kèm theo Thông tư 55/2017/TT-BGDĐT ngày
25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều
trường/ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí
sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện
vọng đã đăng ký.
- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định (đợt 1: trước
17h00 ngày 12/8/2018– tính theo dấu bưu điện). Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận
nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét
tuyển bổ sung.
6. Tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu
- Các ngành tổ chức thi tuyển môn năng khiếu
TT

Ngành học

1

SP Mỹ thuật (MTCông tác đội)

2

Giáo dục Mầm non

Môn thi văn hóa
THPT Quốc gia
- Văn, 2 môn năng khiếu.
(H00)
- Toán, Văn, năng khiếu.
(M00)

Môn thi năng khiếu tại
trường CĐSP Đà Lạt
Bố cục tranh và Hình họa chì
Đọc diễn cảm và hát

- Ghi chú: Không tuyển thí sinh có ngoại hình bị dị dạng, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
a) Thời gian nhận sồ sơ: đến hết ngày 09/7/2018.
b) Địa điểm thi: Tại trường CĐSP Đà Lạt.
c) Lệ phí dự thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT: 300.000 đồng/hồ sơ (thí sinh nộp
cho trường CĐSP Đà Lạt khi nộp hồ sơ dự thi môn năng khiếu, không nộp tại các trường
phổ thông).
d) Thời gian tổ chức thi:
+ 14h00’ ngày 10/7/2018: Thí sinh tập trung để nghe phổ biến Quy chế thi, làm các thủ
tục dự thi, nhận thẻ dự thi.
+ Ngày 11/7/2018: Thi tuyển các môn năng khiếu: Sáng từ 7h00’ đến 11h00’, chiều từ
13h00’ đến 17h00’.
III. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ
TT

Nội dung công tác

Đơn vị
chủ trì

1

Lập kế hoạch và chỉ tiêu TS

Ban
4

Đơn vị
tham gia

Thời gian
thực hiện
(tháng, năm)

Phòng ĐT-

12/2017

2018

Giám hiệu

KH&CN

Họp hội nghị tuyển sinh

BGH, Phòng ĐTKH&CN…

12/2017

3

Làm việc với Sở GD&ĐT, Bộ
GD&ĐT về công tác tuyển sinh

BGH, Phòng ĐTKH&CN

01/2018

4

Tập huấn công tác tuyển sinh
2018

Phòng ĐTKH&CN

3 - 4/2018

Phòng ĐTKH&CN

Từ tháng 04 –
8/2018

2

Triển khai công tác tuyển sinh
(Các Quyết định về tuyển sinh,
5 thông báo tuyển sinh, thông báo
xét tuyển, kế hoạch thi tuyển, kế
hoạch xét tuyển)
6

Thu nhận hồ sơ dự thi năng
khiếu

Phòng ĐTKH&CN, HCTH

Từ tháng 3 – 7/2018

7

Họp Hội đồng thi tuyển sinh các
môn năng khiếu

Theo Quyết định

09/7/2018

8

Họp Ban coi chấm thi các môn
NK

Theo Quyết định

09/7/2018

9

Thi tuyển các môn năng khiếu
Mỹ thuật, Mầm non

Theo Quyết định

10,11/7/2018

10 Nhập, xử lí điểm thi năng khiếu

Hội đồng tuyển
sinh

Phòng ĐTKH&CN

12,13/7/2018

Phòng ĐTKH&CN

18/7/2018

11

Công bố ngưỡng đảm bảo chất
lượng

12

Họp Hội đồng xét tuyển

Theo Quyết định

Theo quy định

13

Công bố kết quả trúng tuyển

Hội đồng tuyển
sinh

Theo quy định

14

Báo gọi thí sinh nhập học

15

Cập nhật thí sinh xác nhận nhập
học

16

Chuẩn bị cho công tác SV nhập
học

Phòng ĐTKH&CN
Phòng ĐTKH&CN
Phòng TCCBCTSV, ĐTKH&CN, HCTH
5

Theo quy định
Theo quy định
Dự kiến
10-22/9/2018

17

Sinh viên nhập học

18

Sinh viên học tuần lễ GDCD
Ban Giám hiệu

19

Sinh viên học văn hóa

Hoàn thành công tác tuyển sinh
(ổn định lớp, danh sách trúng
20 tuyển nhập học, kiểm tra và báo
cáo tổng kết công tác tuyển
sinh…)

Nơi nhận:

Phòng TCCBCTSV, ĐTKH&CN, HCTH,
các Khoa chuyên
môn
Phòng TCCBCTSV

Dự kiến
17-22/9/2018

Các Khoa chuyên
môn

Dự kiến
24/9/2018

Phòng ĐTKH&CN, TCCBCTSV, HCTH,
Thanh tra, các
Khoa chuyên môn

Tháng 12/2018

Dự kiến
17,18/9/2018

HIỆU TRƯỞNG

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Lâm Đồng (để báo cáo);
- Các đơn vị trong trường (để thực hiện);
- Lưu VP, phòng ĐT-KH&CN.

(Đã ký)

Tạ Quang Vũ

(Đã ký)

Tạ Quang Vũ
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