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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh lịch thi năng khiếu và tiếp tục nhận hồ sơ thi năng khiểu 

tuyển sinh ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non Đợt 1- năm 2021 

 

1. Điều chỉnh lịch thi năng khiếu 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều thí sinh đang 

ở trong khu vực bị phong tỏa, cách ly chưa thể tham gia thi theo lịch được. Để tạo 

điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi, Trường CĐSP Quảng Trị điều chỉnh 

lịch thi các môn năng khiếu ngành Giáo dục mầm non từ ngày 15/7/2021 sang ngày 

23/7/2021 và bổ sung hình thức đăng ký trực tuyến.  

2. Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi năng khiếu 

Thí sinh nộp hồ sơ thi năng khiếu tại trường hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: 

https://bitly.com.vn/pt9dl5 đến hết ngày 21/7/2021  

- Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 

+ Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Trường CĐSP Quảng Trị (mua trực 

tiếp tại trường hoặc tải về từ website của trường và tự in).  

+ Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân. 

- Lệ phí thi năng khiếu: 300.000 đồng/thí sinh/lượt. 

- Thí sinh nộp lệ phí thi năng khiếu trực tiếp tại trường hoặc qua tài khoản: 

Đơn vị thụ hưởng: Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị 

Số tài khoản: 0771000583333 

Ngân hàng: Vietcombank Quảng Trị 

Nội dung: DTNK, Họ tên (ngàysinh), Địa chỉ 

(Ví dụ:DTNK, Nguyễn Thị An (1/1/1999), Gio Linh). 

3. Địa điểm nộp hồ sơ 

 Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát 

nhanh, hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo, trường CĐSP Quảng Trị.  

 Điện thoại: 0233.3580.406 

        Website: www.qtttc.edu.vn/tuyensinh. 

        Địa chỉ: Km3, Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
 

 

 

         KT. HIỆU TRƯỞNG 

                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 
 

 

  

Nơi nhận:         
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa, TT, Tổ TT;  

- Website trường CĐSPQT;  

- Lưu: VT, ĐT. 
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