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THÔNG BÁO 

Điểm trúng tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2022 

  

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây thông báo điểm trúng 

tuyển cao đẳng hệ chính quy năm 2022 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển 

vào Trường cụ thể như sau: 

Ngành đào tạo Mã ngành 
Tổ hợp Xét 

tuyển 

Điểm trúng 

tuyển 

Thang 

điểm 

1. Giáo dục Mầm non 51140201M08 M08 23.65 30 

2. Giáo dục Mầm non 51140201M09 M09 22.40 30 

Ghi chú: Thí sinh xét tuyển được hưởng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo 

quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây 

tại địa chỉ website: http://www.cdsphthn.edu.vn/ 

Thí sinh trúng tuyển cần lưu ý: 

1. Từ ngày 18/9/2022 đến 17h00 ngày 30/9/2022, xác nhận nhập học trên cổng 

thông tin của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

2. Đến 17h00 ngày 30/9/2022, nếu thí sinh không xác nhận nhập học trên Cổng 

thông tin của Bộ GDĐT và nhập học tại Trường Cao đăng Sư phạm Hà Tây thì 

coi như thí sinh từ chối nhập học và Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển. 

3. Chi tiết về thủ tục xác nhận nhập học và tiếp đón thí sinh đến làm thủ tục nhập 

học xem tại địa chỉ: http://www.cdsphthn.edu.vn/  

Nếu có vướng mắc cần được trợ giúp, thí sinh/tân sinh viên liên lạc qua số 

Hotline/Zalo: 0968.236436 

Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây trân trọng thông báo./. 

           

Nơi nhận: 

- ĐU, HĐT, BGH; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, ĐT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
  

(Đã ký)  

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Bùi Quốc Hoàn 
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