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* Sứ mệnh của nhà trường
Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt
đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia
tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường và xã hội.

Các ngành/nghề tuyển sinh trình độ cao đẳng
A. Nhóm ngành xét tuyển các
môn: Toán học, Vật lý, Hóa học

Mã
ngành/nghề

B. Nhóm ngành xét tuyển các
môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

1
2
3

Công nghệ thông tin

6480201

6

Công nghệ kỹ thuật môi trường

6510421

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

7
8

4

Kế toán doanh nghiệp

6340302

5

Tài chính - Ngân hàng

6340202

9
10
11

Công tác xã hội
Quản trị văn phòng

Mã
ngành/nghề
6760101
6340403

Văn thư hành chính

6320301

Quản lý văn hóa
Hướng dẫn du lịch
Khoa học thư viện

6340436
6810103
6320206

C. Nhóm ngành xét tuyển các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Toán học, Hóa học, Sinh học
12

Khuyến nông

6620121

15

Quản lý tài nguyên rừng

13

Lâm nghiệp

6620201

16

Chăn nuôi

6620119

6850102

17

Khoa học cây trồng

6620109

14

Quản lý đất đai

D. Các ngành đào tạo giáo viên

6620207

Các môn xét tuyển

18 Giáo dục Mầm non

51140201

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu

19 Giáo dục Tiểu học

51140202

Toán học, Vật lý, Hóa học hoặc Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Các ngành/nghề tuyển sinh trình độ trung cấp
Tên ngành/nghề
1
2
3
4
5
6
7

Mã ngành/nghề

Quản lý đất đai
Quản lý tài nguyên rừng
Công tác xã hội
Văn thư hành chính
Hướng dẫn du lịch
Hành chính văn phòng
Pháp luật

5850102
5620207
5760101
5320301
5810103
5320305
5380101

Tên ngành/nghề
8
9
10
11
12
13
14

Mã ngành/nghề

Kế toán doanh nghiệp
Chăn nuôi - Thú y
Lâm sinh

5340302
5620120
5620202

Trồng trọt
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thư viện - Thiết bị trường học
Tin học ứng dụng

5620110
5340307
5320207
5480205

Các ngành tuyển sinh liên kết đào tạo trình độ đại học
A. Các ngành tuyển sinh hệ vừa làm
vừa học
1
2
3
4

Hệ thống điện
Luật
Tài nguyên môi trường

Đối tượng
tuyển sinh

D. Các ngành tuyển sinh liên thông
từ cao đẳng

Tốt nghiệp
THPT/bổ túc
THPT

13
14
15

Kế toán
Quản lý Văn hóa
Thông tin - Thư viện

16

Quản trị văn phòng

B. Các ngành tuyển sinh liên thông từ trung cấp

17

Công tác xã hội

5
6
7

Sư phạm Âm nhạc
Sư phạm Mỹ thuật
Sư phạm Mầm non

18
19
20

Quản lý đất đai
Sư phạm Thể dục thể thao
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

8

Sư phạm Tiểu học

21

Sư phạm Tin

22
23
24

Sư phạm Tiếng Anh
Sư phạm Giáo dục công dân

25

Sư phạm Mầm non

Quản lý kinh tế

Tốt nghiệp
trung cấp phù
hợp với ngành
tuyển sinh

C. Các ngành tuyển sinh văn bằng 2
9
10
11
12

Quản lý kinh tế
Luật học
Quản trị kinh doanh
Kế toán

Đã có ít nhất
1 bằng đại
học

Đối tượng
tuyển sinh

Sư phạm Tiểu học

Tốt nghiệp cao
đẳng phù hợp
với ngành
tuyển sinh

Quyền lợi của người học cao đẳng và trung cấp
- Được hưởng học bổng chính sách, học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ vay vốn tín dụng để học tập theo quy định hiện hành của Nhà
nước.
- Được hưởng mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với người học theo Quyết định 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ
tướng chính phủ 140,000 đ/tháng.
- Học sinh, sinh viên của tỉnh Sơn La được hưởng chính sách hỗ trợ theo các mức như sau:
+ Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, hưởng mức hỗ trợ bằng 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng.
+ Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ít người (dân tộc: Mông, Dao, Kháng, Khơ Mú, La Ha, Sinh Mun, Lào); học sinh,
sinh viên có hộ khẩu thường trú ở các xã, bản thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên là người khuyết tật
theo quy định của Nhà nước; học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo theo quy định của Nhà nước; học sinh, sinh viên là con liệt sỹ, con thương
binh theo quy định được hưởng mức hỗ trợ bằng 0,4 mức lương cơ sở/người/tháng.
+ Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hưởng mức hỗ trợ bằng 0,6 mức lương cơ sở/người/tháng.
- Được hưởng chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp các mức theo hệ số từ 0,6 đến 1,0 mức lương cơ
sở/người/tháng và nhiều khoản hỗ trợ khác tùy theo đối tượng được quy định bởi Quyết định 53/2015/QĐ - TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015
và thông tư liên tịch 12/2016/TTLT - BLĐTBXH - BGDĐT - BTC ngày 16 tháng 6 năm 2016.
- Được miễn, giảm học phí từ 50% đến 100% theo quy định của nhà nước, được hưởng các chế độ học bổng từ các Dự án, các tổ chức hỗ
trợ người học.
- Được bố trí chỗ ở trong khu nội trú, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi khác của nhà trường.

Phương thức tuyển sinh
* Đối với các ngành/nghề trình độ cao đẳng
Tiêu chí xét tuyển:
* Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc THPT
* Tiêu chí 2: Xét điểm năm học lớp 12 bậc học THPT hoặc Bổ túc THPT kết
quả 03 môn học theo tổ hợp các môn xét tuyển của từng ngành. Đối với ngành
Giáo dục Mầm non xét tuyển 02 môn Toán học, Ngữ văn và môn sơ tuyển năng
khiếu.
ĐXT = M1 + M2 + M3 (hoặc NK)
- Môn Năng khiếu của ngành Giáo dục Mầm non: Đọc, kể chuyện diễn cảm và
hát; thời gian sơ tuyển năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non được công bố trên
Website của nhà trường.
* Tiêu chí 3: Có hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo mẫu)
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh:
Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguyên tắc xét tuyển:
Căn cứ vào điểm xét tuyển và chính sách ưu tiên để xếp hạng và
xét tuyển từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của từng ngành.
ĐXH = ĐXT + UTĐT + UTKV
Trong đó:
ĐXH: Điểm xếp hạng
ĐXT: Điểm xét tuyển
UTĐT: Điểm ưu tiên theo đối tượng
UTKV: Điểm ưu tiên theo khu vực
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
Bản sao có chứng thực hợp lệ học bạ THPT hoặc bổ túc THPT;
Bản sao có chứng thực hợp lệ bằng (hoặc giấy chứng nhận) tốt
nghiệp THPT, bổ túc THPT; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 02
phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

* Đối với các ngành/nghề trình độ trung cấp
Tiêu chí xét tuyển:
* Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.
* Tiêu chí 2: Xét tuyển dựa trên điểm xếp hạng năm lớp 9 của từng thí sinh đến khi đủ chỉ tiêu theo công thức
ĐXH = ĐTBC + ĐUTKV + ĐUTĐT.
Trong đó:
ĐXH: Điểm của thí sinh dùng để xếp hạng trong xét tuyển
ĐTBC: Điểm trung bình chung năm học cuối cấp của thí sinh
ĐUTKV: Điểm ưu tiên theo khu vực của của thí sinh
ĐUTĐT: Điểm ưu tiên theo đối tượng của của thí sinh
* Tiêu chí 3: Có hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo mẫu).
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
Bản sao có chứng thực hợp lệ học bạ cấp học cao nhất; Bản sao có chứng thực hợp lệ bằng (hoặc giấy chứng nhận) tốt nghiệp cấp học
cao nhất; Phiếu đăng ký xét tuyển; Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh:
Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

* Đối với các ngành liên kết trình độ đại học
- Xem tại địa chỉ Website http://cdsonla.edu.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại 02123.874.022.

Thời gian nhận Hồ sơ Cao đẳng và Trung cấp: Từ ngày 01/04/2018
Địa điểm nhận Hồ sơ:
- Các nghành/nghề Cao đẳng và Trung cấp tại phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.
- Các ngành Đại học tại phòng Đào tạo.

