
  
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 664/QĐ-HĐTS Sơn La, ngày 29  tháng 9  năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác định điểm trúng tuyển và công nhận danh sách thí sinh trúng 

tuyển trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đợt 2 năm 2021  
 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 

46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng 

Sơn La (sửa đổi, bổ sung); 

Căn cứ Đề án tuyển sinh ngày 23/12/2020 của Trường Cao đẳng Sơn La 

về việc ban hành Đề án tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

năm 2021 tại Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Biên bản số 86/BB-HĐTS ngày 28/9/2021 của Hội đồng Tuyển 

sinh năm 2021 (đợt 7); 

Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh Trường Cao 

đẳng Sơn La. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xác định và công bố điểm trúng tuyển ngành Giáo dục Mầm non 

trình độ cao đẳng đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau: 

TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển 
Điểm trúng 

tuyển 

1 Giáo dục Mầm non 51140201 

Toán, Ngữ Văn, Năng 

Khiếu (xét điểm học bạ 

lớp 12) 

22,57 

Điều 2. Công nhận danh sách 11 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non đợt 2 năm 2021 (Có danh sách kèm theo) vào học tại 

Trường Cao đẳng Sơn La. 



  
 

Điều 3. Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm công bố 

điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, hoàn thiện Giấy báo trúng 

tuyển cho thí sinh, phối hợp với các phòng, khoa chuẩn bị tốt việc tiếp sinh. 

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Đào tạo có trách nhiệm tiếp 

sinh, sắp xếp lớp học, tổ chức đào tạo theo đúng chương trình, kế hoạch của nhà 

trường và các quy chế, quy định hiện hành. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa có liên quan, Giám đốc 

Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm và những thí sinh có 

tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (Báo cáo); 

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); 

- Ban Biên tập Website (đăng tải thông tin); 

- Như Điều 4 (Thực hiện); 

- Lưu: VT, T.TSVL (02 bộ). 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

HIỆU TRƯỞNG 
Nguyễn Đức Long 
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