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QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 

 
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, 

tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, được sửa đổi, bổ sung 

tại Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 2115/BGĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ngày 24/5/2021 về việc thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo 

viên; 

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình d ch C ID-19; 

Căn cứ Công văn số 3567/BGDĐT-GDĐH ngày 20/8/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021; 

Căn cứ Quyết đ nh số 48/QĐ-CĐBK ngày 27/4/2020 của Trường Cao đẳng 

Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn; 

Căn cứ Đề án Tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 

2021 của trường Cao đẳng Bắc Kạn; 

Theo đề ngh của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non năm 2021 của trường Cao đẳng Bắc Kạn, gồm: tổng chỉ tiêu tuyển 

sinh, chỉ tiêu tuyển của các phương thức. Cụ thể như sau: 

- Tổng chỉ tiêu: 77. 



- Chỉ tiêu theo Phương thức 1 (xét kết quả thi tốt nghiệp THPT): 41. 

- Chỉ tiêu theo phương thức 2 (xét kết quả học tập bậc THPT): 36. 

Điều 2. Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Trưởng các phòng, khoa liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- BGH (để biết); 

- Như Điều 2 (t/h); 

- Website. 

Gửi bản giấy: 

- Bộ GD&ĐT (b/c); 

- Lưu: VT, ĐT. 
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