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   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:        /SGDĐT-GDTrH                    Bình Phước, ngày       tháng      năm 2020 
V/v hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên  
xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng  

ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 

                              

             

  Kính gửi: 

    - Các Trường THPT, THCS&THPT; 

    - Các Trung tâm GDTX, GDNN - GDTX; 

    - Trường Cao đẳng Bình Phước; 

    - Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su. 

 

  Thực hiện Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, Sở GD&ĐT hướng dẫn các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

I. Quy định chung 

- Các đơn vị có thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hướng 

dẫn đầy đủ các nội dung quy định về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. 

- Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển gồm: 

+ Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, i, l 

khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020. 

+ Thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển theo quy định tại khoản 3, Điều 7 của 

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

mầm non năm 2020. 

- Các ngành xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo danh mục các ngành 

đúng hoặc ngành gần trong bảng Phụ lục 6 và trong Đề án tuyển sinh của các 

trường. 

- Các đơn vị hướng dẫn thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin về điều kiện, hồ sơ và 

nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định chung của Bộ 

GD&ĐT; theo hướng dẫn chi tiết của từng trường và nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT trong 

thời gian quy định. 

II. Quy định cụ thể 

1. Đăng ký xét tuyển thẳng 

a) Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT thẳng tại sở GD&ĐT trước ngày 20/7/2020: 

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, 

b, c, d, đ, e, l khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh gồm: 

+  Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng Phụ lục 3; 
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+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Chứng nhận là thành viên được 

triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế 

hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 

(có tên trong danh sách của Bộ GD&ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn 

HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc 

gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ 

thuật; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề 

quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác; 

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của 

thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6. 

- Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i khoản 

2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh (Đối với tỉnh Bình Phước, thí sinh thuộc diện xét 

tuyển thẳng là học sinh tốt nghiệp THPT ở 03 huyện biên giới Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù 

Gia Mập, Trường phổ thông dân tộc nội trú đáp ứng các điều kiện tại điểm i khoản 

2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh) gồm: 

+  Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng Phụ lục 4; 

+  Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT; 

+  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của 

thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6; 

+ Bản photocopy hộ khẩu thường trú. 

b) Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính 

giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trong thời gian quy định (thời gian 

tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh). 

2.  Đăng ký ưu tiên xét tuyển 

Thí sinh thuộc diện quy định tại khoản 3, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh nếu 

không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải ĐKDT theo quy định và phải nộp hồ 

sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở GD&ĐT trước ngày 20/7/2020. Hồ sơ đăng ký 

ưu tiên xét tuyển gồm: 

a)  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển Phụ lục 5; 

b) Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật 

quốc gia, quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu 

nghệ thuật, Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay 

nghề quốc tế. 

 3. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 

Các đơn vị nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT gồm: Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu 

tiên xét tuyển của thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ bên ngoài có ghi thông tin của thí 

sinh, thành phần hồ sơ và các biểu mẫu Phụ lục 7, 8, 9, 10 tùy theo đối tượng nộp hồ 

sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Đồng thời, gửi file mềm về địa chỉ 

mail: trunghoc@binhphuoc.edu.vn để tổng hợp. (Các phụ lục có gửi kèm văn bản 

hướng dẫn) 

mailto:trunghoc@binhphuoc.edu.vn
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4. Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển  

Thực hiện theo Công văn số 1630/SGDĐT-GDTrH ngày 15/6/2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thu dịch vụ tuyển sinh trình 

độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020. 

5. Các quy định khác  

Thực hiện theo Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc xin liên hệ trực tiếp số điện thoại 02713.879.107 hoặc 

0908.565.568 (Chuyên viên Nguyễn Thế An - phòng Giáo dục Trung học) để 

được hướng dẫn, giải đáp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các nội 

dung theo hướng dẫn trên./. 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, GDTrH. 
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