
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 360/QĐ-TCĐSP Long An, ngày 16 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021 của trường Cao đẳng Sư phạm Long An đợt 01 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN 

Căn cứ Quyết định số 168/HĐBT ngày 12/11/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng về việc công nhận Cao đẳng Sư phạm Long An; 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường cao đẳng; 

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

Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh 

trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành 

kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 cảu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ trưởng 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;  

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

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm 2021 trong tình hình 

dịch COVID-19; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2021 của trường Cao đẳng Sư phạm Long An; 

Căn cứ kết quả thống nhất trong phiên họp Hội đồng tuyển sinh trường Cao 

đẳng Sư phạm Long An năm 2021 vào lúc 19 giờ 00 ngày 15/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Nay công nhận 28 thí sinh trúng tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non 

trình độ cao đẳng theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

của trường Cao đẳng Sư phạm Long An đợt 01 năm 2021. 

(Danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo) 

Điều 2. Thí sinh trúng tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng 

theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của trường Cao đẳng 

Sư phạm Long An đợt 01 năm 2021 làm thủ tục xác nhận nhập học đến trước 17 giờ 

00 ngày 26/09/2021 (tính theo dấu bưu điện). Sau thời gian trên, nếu thí sinh không 

đến làm thủ tục xác nhận nhập học sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển theo 

phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 01 năm 2021 của trường. 



 

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh năm 2021, trưởng (phó) các đơn vị có liên quan 

trong nhà trường và các thí sinh trúng tuyển có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- BGH; 

- Lưu: VT, HĐTS, P.ĐTKT. 
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Hồ Văn Tám 

 

 


