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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

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

Số: 31/KH-CĐSP

Lào Cai, ngày 08 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM 2017
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, quy
định liên kết đào tạo và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 16/12/2016
của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai xây dựng Kế hoạch
tuyển sinh năm 2017 như sau:
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TUYỂN SINH NĂM 2017
I. CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
1. Mã trường: C08
2. Phương thức tuyển:
- Cao đẳng hệ chính quy: Xét tuyển dựa vào một trong các căn cứ sau:
(1) Kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.
(2) Kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ, lớp 12).
Riêng các ngành có môn thi năng khiếu: Xét tuyển kết hợp với thi tuyển , môn
năng khiếu thí sinh dự thi tại Trường CĐSP Lào Cai hoặc tại các trường ĐH, CĐ khác,
môn văn hóa dựa vào một trong 2 căn cứ như trên. Thí sinh sử dụng kết quả thi năng
khiếu tại trường ĐH, CĐ khác cần nộp kết quả thi cho Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP
Lào Cai trước ngày 10/7/2017.
- Cao đẳng liên thông hệ chính quy: Thi tuyển
3. Chỉ tiêu, mã ngành, tổ hợp môn thi/xét
T
T

Ngành tuyển/
Chương trình đào tạo

Mã
ngành

Chỉ
tiêu

1

Sư phạm tiếng Anh

C140231

70

2

Tiếng Trung Quốc

C220204

80

3

Tiếng Anh

C220201

40

Tổ hợp môn thi/xét tuyển
-Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
- Tiếng Anh, Toán, Lý
-Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa
- Ngữ văn, Sử, Địa
-Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
-Tiếng Trung Quốc, Toán,
Ngữ văn
-Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa
- Ngữ văn, Sử, Địa
-Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn
- Tiếng Anh, Toán, Lý
-Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa
- Ngữ văn, Sử, Địa

Mã
số
D01
A01
D15
C00
D01
D04
D15
C00
D01
A01
D15
C00

1

T
T

Ngành tuyển/
Chương trình đào tạo

Mã
ngành

Chỉ
tiêu

4

Giáo dục Tiểu học

C140202

80

5

Sư phạm Hóa (Hóa –
Sinh)

C140212

40

6

Sư phạm Tin học

C140210

40

7

Sư phạm Mỹ thuật

C140222

40

Giáo dục Mầm non

C140201

150

8
Giáo dục Mầm non
(Liên thông hệ chính
quy)

9

10

Giáo dục thể chất
(GDTC- Công tác đội)

Khoa học Thư viện

C140201

C140206

C320202

50

40

40

Mã
số

Tổ hợp môn thi/xét tuyển
- Toán, Lý, Hóa
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Toán, Ngữ văn, Địa
- Toán, Lý, tiếng Anh
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Hóa, Sinh
- Toán, Hóa, Ngữ văn
- Toán, Hóa, Địa
- Toán, Lý, Hóa
- Toán, Lý, tiếng Anh
- Toán, Lý, Ngữ văn
- Toán, Lý, Địa
Ngữ văn, Hình Họa, Bố cục
Toán, Hình họa, Bố cục
Ngữ văn, Toán, Năng khiếu
(Hát; Đọc, Kể diễn cảm)
Ngữ văn, Địa, Năng khiếu
(Hát; Đọc, Kể diễn cảm)
Toán, Địa, Năng khiếu (Hát;
Đọc, Kể diễn cảm)
- Giáo dục học đại cương;
- Tiếng Việt và phương pháp
phát triển ngôn ngữ;
- Phương pháp khám phá khoa
học về môi trường xung quanh;
Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT
Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu
TDTT
Toán, Địa, Năng khiếu TDTT
Ngữ văn, Địa, Năng khiếu
TDTT
- Ngữ văn, Sử, Địa
- Ngữ văn, Toán, Sử
- Ngữ văn, Toán, Địa
- Ngữ văn, Hóa, Sử

A00
C00
C04
A01
A00
B00
C02
A06
A00
A01
C01
A04
H00
H01
M00
M01
M02

T00
T01
T02
T03
C00
C03
C04
C11

Môn thi chính được in đậm và được nhân hệ số 2 khi xét tuyển; bao gồm:
Môn ngoại ngữ của ngành SP Tiếng Anh,Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc, môn năng
khiếu của ngành Giáo dục Mầm non, môn Hình họa của ngành SP Mỹ thuật, môn năng
khiếu Thể dục thể thao ngành Giáo dục thể chất – Công tác đội.
4. Vùng tuyển, đối tượng, học phí, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
4.1. Vùng tuyển
- Cả nước: Ngành cao đẳng Tiếng Trung Quốc, cao đẳng Tiếng Anh.
- Hộ khẩu thường trú trong tỉnh Lào Cai: Các ngành còn lại.
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4.2. Đối tượng
- Cao đẳng, trung cấp hệ chính quy: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Cao đẳng liên thông hệ chính quy: Tốt nghiệp trung cấp Sư phạm Mầm non.
4.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
- Cao đẳng hệ chính quy: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Cao đẳng liên thông hệ chính quy ngành ngành Giáo dục Mầm non: Điểm mỗi
môn thi phải đạt từ 5,0 trở lên.
III. HỆ TRUNG CẤP
1. Mã trường: C08
2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tâ ̣p bậc THPT
(xét học bạ, lớp 12).
3. Chỉ tiêu, mã ngành, tổ hợp môn xét
T
T

Ngành tuyển/ Chương
trình đào tạo

Mã
ngành

Chỉ
tiêu

1

Sư phạm Mầm non

42140201

80

2

Thư viện – Thiết bị trường
học

42140202

50

3

Sư phạm Mầm non (VLVH)

42480207

50

Tổ hợp môn xét tuyển
TBC môn Toán lớp 12, TBC
môn Văn lớp 12
TBC môn Toán lớp 12, TBC
môn Văn lớp 12
TBC môn Toán lớp 12, TBC
môn Văn lớp 12

4. Vùng tuyển, đối tượng
- Vùng tuyển: Hệ VLVH tuyển sinh trong cả nước, hệ chính quy chỉ tuyển
những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai.
- Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
II. HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
1. Đại học liên kết
TT

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

1

Giáo dục Mầm non

150

2

Sư phạm Tiếng Anh

35

3

Sư phạm Tin học

35

4

Sư phạm Toán

50

6

Giáo dục Thể chất

40

7

Công tác xã hội

50

8

Quản lý giáo dục

50

Tổng cộng

400

Trường liên kết

Dự kiến ôn tập và thi
tuyển sinh

Đại học Sư phạm
Hà Nội 2
Đại học Sư phạm
TDTT Hà Nội

Tháng 4, 5/2017

Đại học Sư phạm
Hà Nội
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2. Cao đẳng liên thông VLVH
TT

1

2

Ngành

Giáo dục Mầm non

Giáo dục Tiểu học

Chỉ
tiêu

Hình thức

Môn thi

Thi tuyển

1. Giáo dục học đại cương;
2. Tiếng Việt và PP phát triển ngôn
ngữ;
3. Phương pháp khám phá khoa học
về Môi trường xung quanh.

250

100

1. Tâm lý học;
2. Toán cơ bản;
3. Phương pháp dạy học Tiếng
Việt.

Ôn thi, thi tuyển: Tháng 4/2017.
B. TỔ CHỨC TUYỂN SINH
I. HỆ CHÍNH QUY
1. Trình độ cao đẳng
1.1. Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo Quy định hiện
hành của Bộ GD&ĐT.

1.2. Thi năng khiếu
1.2.1. Đăng ký dự thi, lịch thi
- Đăng ký dự thi năng khiếu: Nhà trường tổ chức thi năng khiếu nhiều đợt để
tuyển sinh. Tất cả thí sinh có thể đăng ký sớm vào trước các thời điểm trên. Tùy theo
tình hình nộp hồ sơ, nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển, thi năng khiếu và xét tuyển sớm
hơn so với lịch.
- Hồ sơ đăng ký:
+ Đơn dự thi theo mẫu của Trường CĐSP Lào Cai (download tại Website:
http://cdsplaocai.edu.vn )
+ Thí sinh dự tuyển vào ngành có thi môn năng khiếu, sau khi dự thi năng khiếu
cần nộp thêm hồ sơ xét tuyển theo quy định.
- Dự kiến đợt 1:
+ Nộp hồ sơ trước ngày 05/7/2017, trực tiếp tại Trường CĐSP Lào Cai hoặc
chuyển phát nhanh;
+ Thi năng khiếu: Ngày 10-11/7/2017, đúng 8h00 ngày 10/7/2017 thí sinh có mặt
tại Trường CĐSP Lào Cai để làm thủ tục dự thi và dự thi (mang theo chứng minh nhân dân
hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, thí sinh nên chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển).
1.2.2. Nội dung thi năng khiếu
* Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non: Hát; Đọc, kể diễn cảm
- Hát: Thí sinh bốc thăm lựa chọn chủ đề (thiếu nhi; tình yêu; con người; Thầy cô
và mái trường; quê hương đất nước); tự chọn và biểu diễn một bài hát thuộc chủ đề đó.
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- Đọc, kể diễn cảm: Thí sinh đọc diễn cảm nội dung (in trên đề thi) và kể một
câu chuyện do thí sinh chuẩn bị (tự chọn).
* Năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật:
- Hình họa: Thí sinh vẽ mô hình mẫu vật (tượng người) bằng chì đen hoặc than trên
giấy vẽ A3. Thí sinh tự chuẩn bị đồ dùng: Giấy, bút chì, giá vẽ,…
- Bố cục: Vẽ trên giấy vẽ (hoặc giấy báo trắng) bằng màu (bột, nước) về đề tài
cuộc sống do thí sinh tự chọn. Thí sinh tự chuẩn bị đề tài, giấy vẽ, giá vẽ, màu,….
* Năng khiếu ngành Giáo dục thể chất (Giáo dục thể chất – Công tác đội):
- Chạy 100m
- Bật xa
1.2.3. Chuẩn bị của thí sinh
* Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non:
- Dụng cụ, đồ dùng mang vào phòng thi: Thí sinh không được mang dụng cụ,
đồ dùng vào phòng thi; chỉ được mang đạo cụ phục vụ cho việc thể hiện nội dung thi.
- Trang phục: Nghiêm túc, phù hợp với nội dung thi.
* Năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật:
Dụng cụ, đồ dùng mang vào phòng thi: Giấy vẽ, màu, bút/cọ vẽ, giá vẽ,
nước,….
* Năng khiếu ngành Giáo dục thể chất (Giáo dục thể chất – Công tác đội):
Trang phục thuận lợi cho việc thực hiện động tác của thể dục thể thao.
1.2.4. Thông báo kết quả thi năng khiếu và tổ chức xét tuyển:
- Thông báo kết quả thi năng khiếu: Sau khi có kết quả chấm thi
- Xét trúng tuyển: Theo lịch xét tuyển chung.
1.3. Hồ sơ xét tuyển
- Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017
Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, thời gian từ ngày 01-20/4/2017.
- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ)
Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 15/3/2017. Hồ sơ gồm có:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Lào Cai.
+ Học bạ THPT/BTTHPT (bản photo).
+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối
với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản photo).
+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí
sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.
+ Các giấy tờ ưu tiên (bản photo, nếu có).
1.4. Xét tuyển cao đẳng hệ chính quy
1.4.1. Lịch xét tuyển
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Đợt
xét
tuyển

Thời gian nhận hồ sơ

Xét trúng tuyển

Thí sinh trúng tuyển căn cứ
vào kết quả thi THPT QG
năm 2017 xác nhận nhập học

Đợt 1
(NV1)

- Nộp hồ sơ ĐKXT
trước ngày 23/7,
- Điều chỉnh nguyện
vọng từ ngày 15/7
đến 17h00 ngày 23/7

Từ 28/7 đến 17h00
ngày 30/7

Trước 17h00 ngày 07/8

Trước ngày 20/8

Trước ngày 21/8

Trước 17h00 ngày 25/8

Trước ngày 05/9

Trước ngày 6/9

Trước 17h00 ngày 10/9

Trước ngày 25/9

Trước ngày 26/9

Trước 17h00 ngày 30/9

Trước ngày 20/10

Trước ngày 22/10

Trước 17h00 ngày 25/10

Trước ngày 15/12

Trước ngày 15/12

Trước 17h00 ngày 15/12

Đợt 2
(BS1)
Đợt 3
(BS2)
Đợt 4
(BS3)
Đợt 5
(BS4)
Đợt 6
(BS4)

1.4.2. Điều chỉnh nguyện vọng
Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017. Mỗi thí sinh được điều chỉnh
nguyện vọng 01 lần duy nhất trong thời gian quy định (từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày
23/7) và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc nộp trực tiếp
bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại nơi đăng ký dự thi.
1.4.3. Xác nhận nhập học khi trúng tuyển
Thí sinh ĐKXT căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: Xác nhận
việc nhập học bằng cách nộp Giấy chứng nhận kết quả thi trực tiếp tại trường hoặc gửi
qua chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Lào Cai – Tổ
13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai .
2. Trình độ cao đẳng (liên thông hệ chính quy)
2.1. Nội dung, hình thức thi
- Nội dung: Kiến thức cơ bản của các môn thi, trong chương trình đào tạo trung
cấp Sư phạm Mầm non;
- Hình thức: Thi viết 180 phút/môn thi;
2.2. Đăng ký dự thi, lịch thi
- Thu hồ sơ liên tục trong năm, đợt 1: trước ngày 05/7/2017. Nộp trực tiếp tại
Trường CĐSP Lào Cai hoặc qua đường chuyển phát nhanh.
- Thi tuyển đợt 1: Ngày 10-11/7/2017. Các đợt thi khác nhà trường sẽ thông báo
vào các đợt tuyển sinh bổ sung.
- Hồ sơ gồm có:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Lào Cai;
+ Bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm Mầm non (bản photo);
+ Giấy khai sinh (bản photo);
+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường
thông báo kết quả xét tuyển.
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+ Các giấy tờ ưu tiên (bản photo, nếu có).
2.3. Xét tuyển, công bố kết quả: Sau khi có kết quả thi tuyển.
3. Trình độ trung cấp
3.1. Nhận hồ sơ
- Thời gian: Nộp hồ sơ từ ngày 15/3/2017 tại Thư viện Trường CĐSP Lào Cai
hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Lào Cai – Tổ
13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
- Hồ sơ gồm có:
+ Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN theo mẫu của Trường CĐSP Lào Cai;
+ 01 bằng tốt nghiệp THPT hoặc chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm
2017 (bản photo);
+ 01 học bạ THPT hoặc tương đương (bản photo);
+ Các giấy tờ ưu tiên ((bản photo, nếu có);
+ 02 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi rõ họ, tên
và ngày tháng năm sinh ở mặt sau);
+ 01 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
3.2. Xét tuyển
- Tiêu chí xét trúng tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Thời gian: Xét trúng tuyển nhiều đợt trong năm, đợt 1, từ ngày 28 - 30/7/2017.
Các đợt xét tuyển khác (nếu có) nhà trường sẽ thông báo sau.
4. Nộp hồ sơ, kinh phí. Thường trực, công khai trong tuyển sinh
4.1. Nộp hồ sơ, kinh phí
4.1.1. Địa điểm nộp hồ sơ
- Cao đẳng hệ chính quy: Nộp hồ sơ ĐKXT, đăng ký dự thi năng khiếu tại các
điểm thu hồ sơ của Sở GD&ĐT hoặc nộp hồ trực tiếp tại Trường CĐSP Lào Cai hoặc
chuyển phát nhanh.
- Cao đẳng liên thông hệ chính quy: Nộp hồ trực tiếp tại Trường CĐSP Lào Cai
hoặc chuyển phát nhanh.
- Trung cấp (chính quy, VLVH): Nộp hồ trực tiếp tại trường CĐSP Lào Cai
hoặc chuyển phát nhanh.
Địa chỉ nhận chuyển phát nhanh: Hội đồng tuyển sinh, Trường CĐSP Lào Cai
- Tổ 13, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
4.1.2. Kinh phí
- Lệ phí tuyển sinh
+ Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
+ Lệ phí dự thi năng khiếu: 300.000đ/thí sinh.
+ Lệ phí dự thi liên thông: 105.000 đ/thí sinh.
- Kinh phí đào tạo
+ Đóng học phí: Ngành cao đẳng Tiếng Anh, cao đẳng Tiếng Trung Quốc
(trong 80 chỉ tiêu ngành cao đẳng Tiếng Trung Quốc có 30 chỉ tiêu không phải đóng
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học phí dành cho các thí sinh là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trong
tỉnh Lào Cai, xét từ cao xuống thấp theo tổng điểm xét tuyển).
+ Không phải đóng học phí: Các ngành còn lại, gồm cả cao đẳng và trung cấp.
4.2. Thường trực, công khai trong tuyển sinh
4.2.1. Thường trực tuyển sinh
- Bộ phận thường trực: Phòng Đào tạo & NCKH, số điện thoại: 02143.844.881
hoặc qua các số giải đáp, tư vấn của cán bộ Tư vấn: 0983098860 (Thầy Long),
0989830271 (Cô Thảo), 0986128136 (Cô Xuân), 0915371188 (Thầy Đại).
- Nội dung: Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về công tác tuyển sinh của
trường năm 2017: Chính quy, liên kết, VLVH.
4.2.2. Công khai trong tuyển sinh
- Nhà trường công khai toàn bộ thông tin tuyển sinh trên Website của trường,
Website của Bộ GD&ĐT, cuốn những điều cần biết tuyển sinh năm 2017, tại cổng
trường, bảng tin của trường, các phương tiện thông tin đại chúng khác (báo, đài
PTTH),…;
- Trước từng đợt xét tuyển: Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu, điều kiện
xét tuyển trên Website và bảng tin của trường;
- Sau từng đợt xét tuyển: Nhà trường công khai điểm trúng tuyển, danh sách thí
sinh trúng tuyển và thông báo tuyển bổ sung đợt tiếp theo (nếu có) trên Website và
bảng tin của trường.
II. HỆ VLVH
1. Trình độ đại học, cao đăng: Theo Kế hoạch riêng.
2. Trình độ trung cấp: Thực hiện tuyển sinh tương tự như đối với hệ chính
quy. Người học phải đóng kinh phí đào tạo.
C. LỊCH TIẾN HÀNH CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH (Đính kèm)
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Lào Cai;
- Phòng PA83 Công an tỉnh Lào Cai;
- Đài PTTH tỉnh Lào Cai;
- Báo Lào Cai;
- Bưu điện tỉnh Lào Cai;
- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;
- Trường THPT; Trung tâm Dạy nghề &GDTX;
- Các Phòng, Khoa, Tổ, Trung tâm trực thuộc;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, T.Tra-KĐCL, ĐTNCKH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
Vũ Thị Bình
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LỊCH TIẾN HÀNH CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH
Công tác tuyển sinh năm 2017
(Kèm theo Kế hoạch số 31/KH-CĐSP ngày 08 /3/2017
của Trường CĐSP Lào Cai)

Thời
gian

Nội dung

Chủ trì
thực hiện

Phối hợp
thực hiện

Tháng
2,3

Xây dựng các Kế hoạch, văn
bản tổ chức tuyển sinh

Phòng ĐTNCKH

Các Đơn vị

Tham gia tập huấn về tuyển
sinh của Bộ GD&ĐT

Phòng ĐTNCKH

Bộ phận CNTT

Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu về
tuyên truyền tuyển sinh năm
2017

Phòng ĐTNCKH

Các Đơn vị

Tham gia, tuyên truyền tuyển
sinh tại Hội nghị do Sở
GD&ĐT tổ chức

Phòng ĐTNCKH

Các Đơn vị

Tuyên truyền qua Website của
Bộ GD&ĐT, Trường, các
Tháng 3 phương tiện thông tin đại
chúng (Báo, Đài PTTH,...)

Phòng ĐTNCKH,

Phòng TCHC, các
đơn vị

-Tập huấn tuyên truyền tuyển
sinh cho CBGV và HSSV
-Tuyên truyền qua CBGV,
HSSV

Tổ thường
trực tuyển
sinh

Phòng ĐT-NCKH
Phòng Công tác
HSSV, các đơn vị

Ghi
chú

Tuyên truyền tuyển sinh:

Tuyên truyền, chỉ đạo tuyên
truyền tuyển sinh cho CBGV

Trưởng các đơn vị

Thu hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Tại Trường CĐSP Lào Cai

Phòng ĐT-NCKH

Chuẩn bị cho tuyển sinh hệ
VLVH trình độ ĐH, CĐ; Bồi
dưỡng

Phòng ĐT-NCKH

-Tuyên truyền trực tiếp tại các
huyện, thành phố
Tháng 4 -Thu hồ sơ đăng ký dự tuyển:
+Thu theo hệ thống của Sở
GD&ĐT tại các đơn vị ĐKDT:
01-20/4/2017 đối với Thí sinh
dự thi THPTQG năm 2017

Phòng ĐT-NCKH
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Thời
gian

Nội dung

Chủ trì
thực hiện

Phối hợp
thực hiện

Ghi
chú

+ Thu tại Trường CĐSP Lào
Cai, qua chuyển phát nhanh đối
với thí sinh đăng ký xét tuyển
bằng học bạ
Thu hồ sơ, tuyển sinh hệ đại
học liên kết

Phòng ĐT-NCKH

Thu hồ sơ, ôn thi, thi tuyển
sinh cao đẳng liên thông

Phòng ĐT-NCKH

Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển
thẳng, ưu tiên xét tuyển
Thu hồ sơ đăng ký dự tuyển

HĐTS năm
2017

Phòng ĐT-NCKH

Phòng ĐT-NCKH

Tháng 5 Thu hồ sơ, tuyển sinh hệ đại
học liên kết

Phòng ĐT-NCKH

Tải dữ liệu ĐKXT từ cổng
thông tin của Bộ GD&ĐT để
tham khảo

Phòng ĐT-NCKH

Thu hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phòng ĐT-NCKH

Tháng
6/2017

Ra đề thi năng khiếu, liên
thông chính quy

Tham gia kỳ thi THPT quốc Phòng Đào
gia năm 2017
tạo - NCKH
- Thi tuyển năng khiếu
- Thi tuyển hệ cao đẳng liên
thông
- Xét trúng tuyển, triệu tập thí
sinh trúng tuyển
- Nhập điểm thi năng khiếu:
Trước ngày 14/7

Tháng
7/2017

Ban Đề thi

HĐTS, các
Ban HĐTS

Phòng ĐT-NCKH
Các đơn vị

Phòng ĐTNCKH, Phòng
Công tác HSSV,
GVCN

Thu hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phòng ĐT-NCKH

Thí sinh nộp hồ sơ điều chỉnh
nguyện vọng: Từ ngày 15/7
đến 17h00 ngày 23/7:
- Thí sinh ĐKXT căn cứ kết
quả thi THPTQG năm 2017:
Tại điểm thu nhận hồ sơ.
- Thí sinh ĐKXT căn cứ vào
kết quả học tập THPT (xét học
bạ): Nộp hồ sơ trực tiếp tại
Trường CĐSP Lào Cai.

Phòng ĐT-NCKH
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Thời
gian

Nội dung

Chủ trì
thực hiện

Phối hợp
thực hiện

Xét tuyển thẳng:
- Xét trúng tuyển: Trước 17h00
ngày 15/7
- Thí sinh trúng tuyển gửi hồ sơ
xác nhận nhập học: Trước ngày
20/7.
- Báo cáo kết qủa xét tuyển
thẳng, ưu tiên xét tuyển trước
ngày 21/7

HĐTS năm
2017

Phòng Đào tạo NCKH

Tháng
8-12

- Thi tuyển năng khiếu (các đợt
bổ sung)
- Thi tuyển hệ cao đẳng liên
thông chính quy (các đợt bổ
sung)
- Xét trúng tuyển, triệu tập thí
sinh trúng tuyển (các đợt bổ
sung)

HĐTS, các
Ban của
HĐTS

Phòng ĐTNCKH, Phòng
Công tác HSSV,
GVCN

Tháng
12

Hoàn thành công tác tuyển
sinh, báo cáo Bộ GD&ĐT, hồ
sơ thanh toán tuyển sinh

Ghi
chú

Phòng ĐT-NCKH
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