SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT

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

Số: 86a/CĐSP - ĐT

Đà Lạt, ngày 26 tháng 05 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2022
Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính
phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh
viên sư phạm;
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh trình độ
cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;
Căn cứ Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt;
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;
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt xây dựng kế hoạch tuyển sinh hệ chính quy năm
học 2022 - 2023 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 2022 - 2023:
1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS), Ban Thư ký, Ban chuyên môn của
HĐTS;
2. Thành lập Ban chỉ đạo, Thành lập Hội đồng thi (HĐT) và các ban giúp việc
cho HĐT các môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non.
II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
1. Tuyển sinh cao đẳng Giáo dục mầm non
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Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước (thí sinh có hộ khẩu tỉnh Lâm Đồng
được miễn học phí).
Chỉ tiêu: 300 (Dự kiến)
Thí sinh có quyết định cử đi học được miễn học phí và được hỗ trợ chi phí sinh
hoạt 3,63 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày
25/09/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí
sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
Các thí sinh đăng ký theo nguyện vọng cá nhân phải tự đóng học phí.
1.1. Tổ hợp xét tuyển
Bảng 1: Danh mục các tổ hợp xét tuyển trình độ cao đẳng ngành Giáo dục
mầm non
TT

Tổ hợp

Mã tổ hợp

1

Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm – Hát)

M00

2

Toán, Khoa học Xã hội, Năng khiếu

M02

3

Ngữ văn, Khoa học Xã hội, Năng khiếu

M03

4

Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu

M07

1.2. Phương thức tuyển sinh
Trường CĐSP Đà Lạt thực hiện xét tuyển bằng 02 phương thức
a. Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi THPT năm 2022 - 50% chỉ tiêu
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp thi môn
Năng khiếu Giáo dục Mầm non.
Cách tính điểm xét tuyển như sau: Là tổng điểm 2 môn thi/bài thi THPT 2022
trong tổ hợp ĐKXT + Điểm thi môn năng khiếu + Điểm ƯT (nếu có).
b. Phương thức 2: Sử dụng học bạ THPT - 50% chỉ tiêu
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp ĐKXT kết hợp môn thi
Năng khiếu Giáo dục Mầm non.
- Nội dung thi môn Năng khiếu Giáo dục Mầm non: Hát (tự chọn) + Đọc, kể diễn
cảm.
- Cách tính điểm xét tuyển như sau: Là tổng điểm hai môn trong tổ hợp ĐKXT
(Điểm TBC lớp 12) + Điểm thi môn năng khiếu + Điểm ƯT (nếu có).
Đối với phương thức 2: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ
sơ ĐKXT: thí sinh phải có học lực lớp 12 xếp loại KHÁ trở lên hoặc điểm xét tốt
nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.
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*Đối với môn Năng khiếu của phương thức 1 và phương thức 2 do trường
CĐSP Đà Lạt tổ chức thi hoặc dùng điểm thi môn Năng khiếu Giáo dục mầm non
của các trường khác có tổ chức thi theo ngành tương ứng.
1.3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển các môn năng khiếu
a. Thời gian nhận hồ sơ
Đợt 1: Từ nay đến hết ngày 17/6/2022;
Đợt 2: Từ ngày 18/6/2022 đến hết ngày 22/7/2022;
Đợt 3: Từ ngày 23/7/2022 đến hết ngày 19/8/2022.
b. Thời gian thi
Đợt 1: Ngày 18 và 19/6/2022;
Đợt 2: Ngày 23 và 24/7/2022;
Đợt 3: Ngày 20 và 21/8/2022.
- Địa điểm thi: Tại trường CĐSP Đà Lạt.
- Nội dung thi môn Năng khiếu Giáo dục Mầm non: Hát (tự chọn) + Đọc, kể diễn
cảm.
- Không tuyển thí sinh có ngoại hình bị dị dạng, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
c. Địa điểm nhận hồ sơ và đăng ký dự thi
- Phòng ĐT-KH&CN, trường CĐSP Đà Lạt, Số 109 Yersin, Phường 10, Đà Lạt,
Lâm Đồng.
- Điện thoại: 02633 822487 – 0974968046 – 0948584484.
1.4. Thời gian xét tuyển và nhập học (dự kiến)
a. Đợt 1: Dự kiến từ 20/8/2022 đến 17h00 ngày 22/08/2022
- Công bố kết quả trúng tuyển đợt 1: Dự kiến trước 17h00 ngày 25/8/2022
- Thí sinh xác nhận nhập học: Dự kiến trước 17h00 ngày 01/9/2022 (tính theo
dấu bưu điện). Quá thời hạn trên, 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.
b. Các đợt tiếp theo thí sinh theo dõi trên Website: cdspdalat.edu.vn
1.5. Hồ sơ và lệ phí dự thi năng khiếu
a. Hồ sơ
- Đối với thi sinh sử dụng kết quả thi THPT 2022, hồ sơ gồm có:
01 phiếu ĐKDT Năng khiếu Giáo dục Mầm non;
02 ảnh 3x4;
02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận;
Giấy chứng nhận Ưu tiên (nếu có);
Lệ phí thi năng khiếu: Theo quy định hiện hành (Thí sinh nộp về trường CĐSP
Đà Lạt).
- Đối với thí sinh sử dụng xét học bạ THPT, hồ sơ gồm có:
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01 phiếu ĐKDT Năng khiếu Giáo dục Mầm non;
Học bạ THPT (photo công chứng);
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Photo công
chứng);
Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân (photo công chứng);
Sổ hộ khẩu (photo công chứng);
02 ảnh 3x4;
02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận;
Giấy chứng nhận Ưu tiên (nếu có).
b. 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).
2. Tuyển sinh trình độ cao đẳng các ngành đào tạo lĩnh vực giáo dục nghề
nghiệp
2.1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển từ điểm trung bình học tập lớp 12 ở cấp THPT theo khối tuyển (theo
hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc tương đương.
2.2. Đối tượng và điều kiện xét tuyển
Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2.3. Tiêu chí xét tuyển
Xét điểm trúng tuyển theo tổ hợp từ cao xuống thấp theo ngành đến mức đạt
chỉ tiêu đã công bố. Thí sinh chọn 01 tổ hợp xét tuyển theo ngành phù hợp nhất để
đăng ký xét tuyển theo bảng 2.
2.4. Vùng tuyển sinh
Tuyển sinh thí sinh trong cả nước
Bảng 2: Danh mục các ngành đào tạo trình độ cao đẳng chính quy lĩnh vực
giáo dục nghề nghiệp năm 2022
TT

Tên ngành học

Mã

Chỉ

ngành

tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1

Tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh)

6220206

50

D01; A01; D15; D66

2

Tiếng Anh du lịch

6220203

50

D01; D10; D15; D66

6220218

50

D01; D09; D15; D66

3

Tiếng Anh lễ tân Nhà hàng - Khách
sạn

5

4

Công nghệ thông tin

6480201

50

A00; A01; A07; A16

5

Công tác thanh thiếu niên

6760102

50

C00; C20; D66; D01

6

Thư viện

6320205

50

C00; D15; A09; D01

7

Quản trị văn phòng

6340403

50

C00; D01; C14; A09

8

Quản trị khách sạn

6810201

50

C00; A01; C20; D66

9

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6810101

50

C00; A01; C20; D66

2.5. Thời gian nhận hồ sơ và công bố điểm trúng tuyển:
Nhà trường tuyển liện tục trong năm, từ ngày 01/05/2022 đến 25/12/2022.
2.6. Hồ sơ xét tuyển
Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh tải tại website: cdspdalat.edu.vn;
Bản sao có chứng thực hợp lệ Học bạ THPT hoặc tương đương;
Bản sao có chứng thực hợp lệ Bằng tốt nghiệp (giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm
thời) THPT hoặc tương đương;
Bản sao chứng thực hợp lệ các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có);
02 phong bì dán sẵn tem có ghi rõ địa chỉ báo tin của thí sinh;
Lệ phí 30.000đ/nguyện vọng lệ phí phát giấy báo cho thí sinh nộp kèm hồ sơ
nếu gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường.
III. LỊCH CÔNG TÁC (DỰ KIẾN)
TT Nội dung công tác

1
2

Đơn vị

Đơn vị

chủ trì

tham gia

Lập kế hoạch và chỉ tiêu TS 2022
Họp hội nghị tuyển sinh
Ban

3 Tập huấn công tác tuyển sinh 2022
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Triển khai công tác tuyển sinh (Các
Quyết định về tuyển sinh, thông báo
tuyển sinh, kế hoạch thi tuyển, kế hoạch
xét tuyển)

Giám
hiệu

Thời gian
thực hiện
(tháng, năm)

Phòng ĐTKH&CN

12/2021

BGH, Phòng
ĐT-KH&CN…

12/2021

BGH, Phòng
ĐT-KH&CN

Dự kiến trước ngày
15/6

Phòng ĐTKH&CN

6/2022

6

Phòng ĐT-

5 Thu nhận hồ sơ dự thi năng khiếu

KH&CN, HCTH

6 Họp Hội đồng thi tuyển sinh các môn

Theo Quyết định

năng khiếu theo các đợt TS

7

8

Họp Ban coi chấm thi các môn NK theo

Theo Quyết định

đợt TS

Thi tuyển các môn năng Giáo dục Mầm
non

9 Nhập, xử lí điểm thi năng khiếu

Hội đồng
tuyển
Theo Quyết định
sinh
Hội đồng
tuyển
sinh

KH&CN

Đợt 1: Ngày
18/6/2022
Đợt 2: Ngày
23/7/2022
Đợt 3: Ngày
20/8/2022
Đợt 1: Ngày
19/6/2022;
Đợt 2: Ngày
24/7/2022;
Đợt 3: Ngày
21/8/2022.
Trước 23/8/2022

Phòng ĐTKH&CN

Theo thông báo của
Bộ GD&ĐT

11 Họp Hội đồng xét tuyển

Theo Quyết định

Theo quy định

12 Công bố kết quả trúng tuyển

Hội đồng tuyển
sinh

Theo quy định

10

Công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng
ngành GDMN

Phòng ĐT-

Theo thông báoTS

13 Báo gọi thí sinh nhập học
14 Cập nhật thí sinh xác nhận nhập học

Hội
đồng
tuyển
sinh

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

15 Chuẩn bị cho công tác SV nhập học

Theo quy định
Theo quy định
Dự kiến
15/07-01/9/2022

Phòng TCCB16

Sinh viên nhập học

Ban

CTSV, ĐT-

Giám

KH&CN,

hiệu

HCTH, các Khoa
chuyên môn

Dự kiến
Từ 15/7-05/9/2022
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17 Sinh viên học tuần lễ GDCD
18 Sinh viên học văn hóa

Phòng TCCB-

Dự kiến

CTSV

05-08/9/2022

Các Khoa

Dự kiến

chuyên môn

22/8/2022

Phòng ĐT-

19

Hoàn thành công tác tuyển sinh (ổn định

KH&CN,

lớp, danh sách trúng tuyển nhập học,
kiểm tra và báo cáo tổng kết công tác

TCCB-CTSV,
HCTH, Thanh

tuyển sinh…)

tra, các Khoa

Tháng 12/2022

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

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Huỳnh Linh Bảo

