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BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
TRƯỜNG Cð CN&QT SONADEZI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ðỀ ÁN  

Tuyển sinh Cao ñẳng hệ Chính quy giai ñoạn 2015-2016 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và ðào tạo 

 

1. Cơ sở pháp lý, mục ñích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh 

Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi là trường thuộc Doanh 
nghiệp của tỉnh ðồng Nai, do Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Tổng Công 
ty Sonadezi), ñầu tư và trực tiếp quản lý. Trường là cơ sở giáo dục ñào tạo công lập ña 
ngành, ña hệ, ña lĩnh vực với mục tiêu ñào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, góp phần 
vào sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ và bền vững của Tỉnh ðồng Nai cũng như của cả 
Vùng Kinh tế trọng ñiểm phía Nam.  

Hiện tại Trường ñang ñào tạo 09 ngành trình ñộ Cao ñẳng và 02 ngành trình ñộ 
Trung cấp thuộc lĩnh vực Kỹ thuật, Kinh tế, Ngoại ngữ. ðây là các ngành hết sức cần 
thiết ñối với sự phát triển kinh tế xã hội của ñất nước, nhất là phát triển công nghiệp, 
dịch vụ và phù hợp với ñịnh hướng ñào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp 
(DN) có vốn ñầu tư nước ngoài tại KCN của Tỉnh ðồng Nai và các Tỉnh lân cận. 

Nhằm thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh theo quy ñịnh tại 
ðiều 34 Luật Giáo dục ðại học ñược Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 18/6/2012, Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi 
xây dựng ðề án tự chủ tuyển sinh ñáp ứng các yêu cầu về nội dung, ñiều kiện và quy 
ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo ñể áp dụng từ năm 2015 và sẽ tiếp tục hoàn thiện, 
phát triển ñể sử dụng cho các năm tiếp theo.  

1.1. Cơ sở pháp lý 

Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (Cao ñẳng Sonadezi) xây dựng 
ðề án tuyển sinh Cao ñẳng hệ chính quy giai ñoạn 2015-2016 trên cơ sở các căn cứ: 

− Luật Giáo dục năm 2005 ñã ñược Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua 
ngày 14/6/2005; 

− Luật Giáo dục năm 2009 sửa ñổi, bổ sung Luật Giáo dục năm 2005 ñã ñược 
Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2009; 

− Luật Giáo dục ðại học ñã ñược Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua 
ngày 18/6/2012 trong ñó: “Cơ sở giáo dục ðH tự chủ quyết ñịnh phương 
thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”; 

− Quyết ñịnh số 221/2005/Qð-TTg ngày 09/09/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực ñến năm 
2020; 
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− Quyết ñịnh số 711/Qð-TTg ngày 13/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020; 

− Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương 
ðảng (Khóa XI) về: “ðổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và ñào tạo, 
ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị 
trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; “ðổi mới 
phương thức tuyển sinh ðH, Cð theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học 
tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành ñào tạo”; “Giao quyền tự chủ cho 
các cơ sở giáo dục ðH”; 

− Công văn số 4004/BGDðT-KTKðCLGD ngày 31/7/2014 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ðT về việc xây dựng ñề án tự chủ tuyển sinh; 

− Quy chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ chính quy (ban hành kèm theo Văn 
bản hợp nhất số 12/VBHN-BGDðT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

− Quyết ñịnh số 3538/Qð-BGDðT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ðT về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 
tuyển sinh ðH, Cð từ năm 2015. 

− Công văn số 5151/BGDðT-KTKðCLGD ngày 19 tháng 09 năm 2014 của 
Bộ Giáo dục và ðào tạo về việc tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ chính quy 
năm 2015; 

1.2. Mục ñích 

Thực hiện mục tiêu ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo, ñáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện ñại hóa trong ñiều kiện kinh tế thị trường ñịnh hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển 
sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà trường. 

Bảo ñảm chất lượng Thí sinh ñược tuyển chọn vào trường phù hợp với ngành 
ñào tạo, ñáp ứng nhu cầu nhân lực cho các DN có vốn ñầu tư nước ngoài tại KCN của 
Tỉnh ðồng Nai và các Tỉnh lân cận. 

Quá trình tuyển sinh phải ñánh giá ñược năng lực, ñộng cơ học tập của Thí sinh 
và ñịnh hướng nghề nghiệp cho Thí sinh. 

1.3. Nguyên tắc 

ðảm bảo các nguyên tắc quy ñịnh tại ðiều 34, Luật Giáo dục ðại học năm 
2012 và Quyết ñịnh số 3538/Qð-BGDðT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ðT 
về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh ðH, Cð 
từ năm 2015. 

Thận trọng, giảm thiểu các rủi ro trong quá trình chuyển ñổi từ tuyển sinh theo 
hình thức xét tuyển từ kết quả thi Quốc gia sang tự tổ chức tuyển sinh. 

Hình thức, nội dung tuyển sinh phù hợp với ngành ñào tạo của nhà trường và 
chương trình giáo dục phổ thông. 

Các tiêu chí sử dụng trong xét tuyển ñược xác ñịnh có cơ sở khoa học và thực 
tiễn, ñảm bảo chất lượng nguồn tuyển. 
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ðảm bảo nguồn lực ñể thực hiện ðề án tuyển sinh. 

Tạo ñiều kiện thuận lợi tối ña cho Thí sinh, không ñể phát sinh tiêu cực, ñảm 
bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. 

Không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho Thí sinh, ñược dư luận ñồng 
tình ủng hộ. 

2. Phương án tuyển sinh 

2.1. Phương thức tuyển sinh 

Giai ñoạn 2015-2016, Trường Cao ñẳng Sonadezi tổ chức tuyển sinh theo 02 
phương thức xét tuyển như sau: 

− Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia ñối 
với những Thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường ðH chủ trì. 

− Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT căn cứ vào kết quả học 
tập bậc THPT. 

Các ngành tuyển sinh của Trường giai ñoạn 2015-2016: 

Stt Tên ngành 
Mã 

ngành 
Khối xét tuyển/Tổ hợp môn 

1 Công nghệ May C540204 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 

2 Công nghệ Da giày C540206 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 

3 Quản trị Kinh doanh C340101 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

4 Tài chính - Ngân hàng C340201 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

5 Kế toán C340301 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

6 
Tiếng Anh (Thương 
mại) 

C220201 
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Văn, Tiếng Anh 

7 
Tiếng Trung Quốc 
(Thương mại) 

C220204 

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
Khối D4: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung 

8 
Công nghệ Kỹ thuật 
Xây dựng 

C510103 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 

9 Công nghệ Thông tin C480201 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
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Stt Tên ngành 
Mã 

ngành 
Khối xét tuyển/Tổ hợp môn 

Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

Tỷ lệ chỉ tiêu dành cho mỗi phương thức như sau: 

Phương thức tuyển sinh Năm 2015 Năm 2016 Ghi chú 

Phương thức 1 

Phương thức 2 

70% 

30% 

50% 

50% 

 

Ghi chú: Số chỉ tiêu của mỗi ngành ñào tạo Trường dành cho tổ hợp môn thuộc 
khối A3 không quá 25%.   

2.1.1. Phương thức 1 

Xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia ñối với những Thí sinh dự 
thi tại các cụm thi do các trường ðH chủ trì. 

− Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh có kết quả ñáp ứng các tiêu chí ñảm bảo chất 
lượng ñầu vào và ñảm bảo ngưỡng ñiểm xét tuyển tối thiểu ñối với từng 
môn do Bộ GD&ðT quy ñịnh. Tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với từng 
ngành như bảng trên. 

− Lịch tuyển sinh của Trường: Theo quy ñịnh của Bộ GD&ðT ñược công bố 
hàng năm. 

− Phương thức ñăng ký của thí sinh: Theo quy ñịnh trong Quy chế tuyển sinh 
ðH, Cð hệ chính quy do Bộ GD&ðT ban hành. 

− Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Theo quy ñịnh trong Quy chế tuyển 
sinh ðH, Cð hệ chính quy do Bộ GD&ðT ban hành. 

− Lệ phí tuyển sinh: Thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

− Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. 

2.1.2. Phương thức 2 

Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT căn cứ vào kết quả rèn luyện hạnh kiểm, kết 
quả thi tốt nghiệp, kết quả học tập bậc THPT và kết quả ưu tiên (nếu có). 

Tiêu chí xét tuyển, phương pháp xét tuyển 

Tiêu chí xét tuyển: 

− Tiêu chí 1: Kết quả về rèn luyện hạnh kiểm của những năm học ở bậc 
THPT. Nhà trường chỉ xét tuyển những Thí sinh có kết quả về rèn luyện 
hạnh kiểm bậc THPT từ loại khá trở lên hoặc có sự tiến bộ theo hướng tốt 
dần qua thời gian và xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 tối thiểu loại khá. 

− Tiêu chí 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Nhà trường chỉ xét tuyển những 
Thí sinh ñã tốt nghiệp THPT, ñây ñiều kiện pháp lý bắt buộc ñể Thí sinh 
ñược nhận vào học Cð. 
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− Tiêu chí 3: Kết quả học tập bậc THPT: Nhà trường căn cứ kết quả ñiểm 
trung bình chung của 3 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển (6 học kỳ) ñể xét 
tuyển. ðây ñược coi là tiêu chí quan trọng nhất trong xét tuyển, bởi nó phản 
ánh toàn diện kiến thức của Thí sinh trong một thời gian dài.  

− Tiêu chí 4: Mức ưu tiên theo khu vực và ñối tượng theo quy ñịnh của quy 
chế tuyển sinh của Bộ GD&ðT. 

Phương pháp xét tuyển 

Bước 1: ðiều kiện tiên quyết 

− Hạnh kiểm ñạt loại khá trở lên; 

− ðã tốt nghiệp THPT; 

− Kết quả ñiểm trung bình chung của 3 môn học theo tổ hợp môn xét 
tuyển (6 học kỳ) từ 5,5 trở lên. 

Bước 2: Tính ñiểm xét tuyển  

   ðiểm xét tuyển tính theo công thức sau: 

  ðXT = 1/3  x  (ðM1 + ðM2 + ðM3) + 1/3 x (KV+ðT) 

− ðM1, ðM2 , ðM3  là ñiểm trung binh 6 học kỳ (các môn trong tổ 
hợp môn xét tuyển theo ngành) của các năm học lớp 10, lớp 11, lớp 
12; ñiều kiện ñảm bảo chất lượng: 1/3(ðM1 + ðM2 + ðM3) >= 
5.5 ; 

−  KV- mức ưu tiên khu vực và ðT – mức ưu tiên ñối tượng theo quy 
ñịnh của quy chế tuyển sinh ðH, Cð hệ chính quy hiện hành. 

− Thang ñiểm 10, làm tròn ñến 2 chữ số thập phân. 

Bước 3: Xác ñịnh ñiểm trúng tuyển 

− Xét trúng tuyển cho thí sinh thỏa mãn các ñiều kiện tiên quyết có 
ñiểm xét tuyển theo nguyên tắc từ cao ñến thấp cho ñến khi hết chỉ 
tiêu của ngành. 

Lịch xét tuyển của Trường 

Năm 2015 Nhà trường thực hiện xét tuyển 01 ñợt/năm, cụ thể 

− Nhận hồ sơ:    ngày 15/07 ñến 14/09 

− Xét tuyển:   ngày 25/09 ñến 30/09 

− Công bố kết quả xét tuyển:  ngày 01/10 

− Nhập học:    ngày 15/10 ñến 20/10 

Năm 2016 Nhà trường thực hiện việc xét tuyển 02 ñợt/năm, cụ thể: 

ðợt 1: (Áp dụng ñối với thí sinh ñã có bằng tốt nghiệp THPT) 

− Nhận hồ sơ:    ngày 10/03 ñến 10/06 

− Xét tuyển:   ngày 15/06 ñến 30/06 

− Công bố kết quả xét tuyển:  ngày 01/07 

− Nhập học:    ngày 15/10 ñến 20/10 
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ðợt 2:  

− Nhận hồ sơ:    ngày 15/07 ñến 14/09 

− Xét tuyển:   ngày 25/09 ñến 30/09 

− Công bố kết quả xét tuyển:  ngày 01/10 

− Nhập học:    ngày 15/10 ñến 20/10 

Phương thức ñăng ký của Thí sinh 

Theo Phương thức 1: 

− Hồ sơ ñăng ký xét tuyển theo quy ñịnh của Bộ GD&ðT; 

− Quy trình, nguyên tắc xét tuyển, chính sách ưu tiên, lệ phí tuyển sinh 
tuân thủ quy ñịnh của Bộ GD&ðT; 

− Nguồn tuyển: tuyển sinh trong cả nước. 

Theo Phương thức 2: 

− Hồ sơ xét tuyển: Thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ gồm: 

o ðơn xin xét tuyển (theo mẫu của Trường Cao ñẳng Sonadezi); 

o Bản photo học bạ bậc THPT (photo - công chứng); 

o Bản photo chứng chỉ tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận 
tốt nghiệp THPT (photo - công chứng); 

o Bản sao có công chứng các giấy tờ chứng nhận ñược hưởng 
ưu tiên khu vực, ñối tượng theo quy ñịnh của quy chế tuyển 
sinh ðH, Cð (nếu có); 

o 03 ảnh cỡ 3x4, mới chụp trong 6 tháng trở lại; 

o 01 phòng bì dán tem ghi rõ ñịa chỉ, số ñiện thoại liên lạc của 
Thí sinh. 

Hình thức, ñịa ñiểm nộp hồ sơ 

− Thí sinh nộp hồ sơ theo 02 cách: nộp trực tiếp tại Phòng tuyển sinh hoặc 
gửi qua ñường bưu ñiện chuyển phát nhanh theo ñịa chỉ: Trường Cao 
ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi, Số 1, ñường 6A, KCN Biên Hòa 
2, TP. Biên Hòa, Tỉnh ðồng Nai. 

Quy trình xét tuyển 

− Bước 1: Tổng hợp hồ sơ của Thí sinh ñăng ký; 

− Bước 2: Thống kê các ñiều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển; 

− Bước 3: Xét tuyển; 

− Bước 4: Tổng hợp và công bố kết quả xét tuyển. 

Nguyên tắc xét tuyển 

− Thí sinh phải ñạt tiêu chí 1 và 2 mới xem xét các tiêu chí còn lại, trường 
hợp tiêu chí 1 và 2 không ñạt thì coi như Thí sinh bị loại; 
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− ðiểm ưu tiên: Thí sinh thuộc ñối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên theo quy 
ñịnh ñược cộng ñiểm ưu tiên vào ñiểm xét tuyển. 

Xác ñịnh ñiểm trúng tuyển (ñiểm chuẩn): 

− ðiểm trúng tuyển xác ñịnh theo nguyên tắc xét tuyển từ cao ñến thấp cho 
ñến khi hết chỉ tiêu của ngành xét tuyển trên cơ sở ñảm bảo chất lượng 
ñầu vào. 

Chính sách ưu tiên 

− Thực hiện theo quy ñịnh của Quy chế tuyển sinh ðH, Cð do Bộ 
GD&ðT ban hành; 

Lệ phí tuyển sinh 

− Thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

Nguồn tuyển 

− Xét tuyển thí sinh trong cả nước. 

2.2. Phân tích ưu, nhược ñiểm của phương án tuyển sinh 

Việc tổ chức xét tuyển như ñề xuất trong phương án cho phép lựa chọn ñược 
các Thí sinh có ñủ ñiều kiện về kiến thức, văn hóa, ñạo ñức ñể tham gia học tập; 

Tổ chức xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi quốc gia kết hợp với xét tuyển 
riêng giúp Nhà trường có thể ñối chiếu so sánh ñược ưu nhược ñiểm của phương thức 
tuyển sinh mới, làm cơ sở ñể ñưa ra các ñiều chỉnh cho các năm sau; 

Việc triển khai phương thức án tuyển sinh mới sẽ thu hút ñược sự quan tâm của 
Thí sinh và giúp Nhà trường lựa chọn ñược Thí sinh có năng lực phù hợp ngành ñào 
tạo; 

Tuy nhiên, phương án tuyển sinh của Trường cũng tồn tại nhược ñiểm: Thí sinh 
có thể vừa nộp hồ sơ ñăng ký xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi quốc gia, vừa nộp 
hồ sơ xét tuyển riêng, dẫn ñến tồn tại số Thí sinh ảo khi xét tuyển; ðây là lần ñầu triển 
khai nên Thí sinh và Nhà trường có thể còn nhiều bỡ ngỡ. 

2.2.1. Phương thức tuyển sinh phù hợp với ñặc thù các ngành ñào tạo của 
Trường và chương trình giáo dục phổ thông hiện hành 

ðặc thù của Trường Cao ñẳng Sonadezi là ñào tạo các ngành nghề gắn với nhu 
cầu nguồn lực trong các các DN tại các KCN vùng ðông Nam Bộ nói chung và tỉnh 
ðồng Nai nói riêng. ðối tượng Thí sinh chủ yếu là con em người lao ñộng thuộc ñịa 
bàn Tỉnh ðồng Nai và một số Tỉnh lân cận. Trong 03 năm trở lại ñây, tuyển sinh theo 
phương thức 03 chung, Sinh viên nhập học chủ yếu ở mức ñiểm cận sàn. Với ñối 
tượng Sinh viên như trên, ñịnh hướng và triết lý ñào tạo của nhà trường là thiên về ứng 
dụng, thực hành, phát huy lợi thế về cơ sở vật chất, ñất ñai và giảng viên cơ hữu có 
trình ñộ cao của nhà trường (lớp ít Sinh viên, tỷ trọng thực hành, thực tập lớn trong 
chương trình ñào tạo, ñiều kiện thực hành thực tập ñầy ñủ và thuận lợi). Do vậy, xét 
tuyển theo trình ñộ văn hóa tương ñương ở mức trung bình trở lên ở bậc THPT là phù 
hợp với ngành nghề và quan ñiểm, ñịnh hướng ñào tạo của Nhà trường. 

Việc lấy ñiểm trung bình chung học tập kết hợp với ñiểm thi tốt nghiệp bậc 
THPT ñòi hỏi Thí sinh dự tuyển vào Trường phải nỗ lực trong toàn bộ quá trình học 
THPT thì mới bảo ñảm yêu cầu học tập tại Trường (sử dụng kết quả phổ thông ñể xét 
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tuyển vào ñại học cũng là thông lệ ở nhiều nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, 
Hoa Kỳ, Pháp, Úc, New Zealand và một số nước châu Âu khác). Vì thế, phương thức 
tuyển sinh của Trường hoàn toàn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện 
hành. 

2.2.2. Các yếu tố bảo ñảm chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển 
sinh 

Việc xét tuyển dựa trên các tiêu chí về hạnh kiểm; kết quả học tập, kết quả thi 
tốt nghiệp bậc THPT thay cho việc xét tuyển dựa và kết quả của kỳ thi quốc gia cho 
phép ñánh giá năng lực toàn diện của Thí sinh. 

Phương thức tuyển sinh riêng tạo ra sự công bằng, khách quan cho tất cả Thí 
sinh, hạn chế ñược sự may rủi trong các kỳ tuyển sinh 

ðể xây dựng phương án ñiểm sàn ñủ ñiều kiện học tập tại Trường, Nhà trường 
ñã thống kê kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp bậc THPT của các Sinh viên ñang 
học theo tại Trường từ 2009 ñến 2013, kết quả thống kê cho thấy, các Sinh viên ñang 
học tại Trường ñều ñạt mức ñiểm sàn dự kiến theo phương án tuyển sinh của Trường. 
Vì thế, với tiêu chí ñiểm sàn xét tuyển, Trường vẫn bảo ñảm chất lượng Sinh viên như 
dựa vào kết quả của kỳ thi chung do Bộ GD&ðT tổ chức. 

Việc công bố công khai các tiêu chí xét tuyển (hạnh kiểm, kết quả học tập, kết 
quả tốt nghiệp), nguyên tắc xác ñịnh kết quả trúng tuyển sẽ bảo ñảm sự công bằng của 
phương thức tuyển sinh. Cụ thể, tất cả các thông tin như: thời gian ñăng ký, thời gian 
nhận hồ sơ, thời gian xét tuyển, công bố kết quả... ñược công bố trên website của 
Trường ñể Thí sinh và Phụ huynh theo dõi, giám sát quá trình tuyển sinh của Trường. 
ðiều ñó, sẽ bảo ñảm việc tuyển sinh ñược công bằng, khách quan, minh bạch trong 
phương án tuyển sinh của Trường. 

Việc dành 70% tổng chỉ tiêu (Xem chi tiết tại mục 4. Lộ trình cam kết của 
Trường) cho Thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi quốc gia nhằm tuân thủ 
nguyên tắc thận trọng, do là năm ñầu tiên thực hiện phương thức tuyển sinh mới, có 
thể có những rủi ro, bất cập chưa ñược tính ñến, nên kết hợp xét tuyển sinh theo cả hai 
nhóm tiêu chí là cơ hội ñể trường phân tích, so sánh hiệu quả của hai phương thức 
tuyển sinh làm cơ sở ñể ñiều chỉnh thích hợp cho năm sau. 

2.2.3. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển khai 
phương án tuyển sinh 

Thuận lợi: 

− ðối với Nhà trường: Kể từ khi thành lập (2005) ñến năm 2014, Trường 
tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển ñiểm thi ðại học, Cao ñẳng 
của những Thí sinh thi theo ñề chung của Bộ GD&ðT. Qua 10 năm thực 
hiện, công tác tuyển sinh của Trường luôn tuân thủ ñúng theo Quy ñịnh, 
Quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ðT ban hành. Do vậy, năm 2015 việc 
Trường triển khai phương án tuyển sinh kết hợp giữa xét tuyển dựa vào 
kết quả của kỳ thi quốc gia và xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT 
sẽ làm tăng tính chủ ñộng của Nhà trường và phù hợp với Luật giáo dục 
ðại học. Thu hút ñược sự quan tâm của Thí sinh, tăng nguồn tuyển từ ñó 
giúp Nhà trường lựa chọn ñược Thí sinh có năng lực phù hợp ngành ñào 
tạo. 
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− ðối với Học sinh: Việc xét tuyển sẽ làm giảm áp lực thi cử, Thí sinh 
không phải tham dự bất kỳ một kỳ thi tuyển sinh nào vào Trường. Mặt 
khác, Thí sinh có thể ñăng ký dự tuyển vào Trường bằng nhiều hình thức 
khác nhau như: ñăng ký trực tiếp, ñăng ký trực tuyến hoặc gửi phiếu 
ñăng ký qua ñường bưu ñiện. Thêm vào ñó, hồ sơ ñăng ký dự tuyển ñơn 
giản không làm phát sinh nhiều loại giấy tờ. ðịnh hướng ñược việc học 
tập của Thí sinh ở bậc THPT, tránh học lệch, học thuộc lòng, khuyến 
khích vận dụng kiến thức ñể hình thành năng lực cụ thể. 

Khó khăn: 

− Số lượng hồ sơ ảo phát sinh vì Thí sinh có thể nộp hồ sơ ñăng ký xét 
tuyển vào Trường nhưng vẫn có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các cơ sở 
giáo dục ñào tạo khác; 

− Trong ngắn hạn sẽ gây lãng phí cho Thí sinh vì tham gia thi tuyển, xét 
tuyển cùng lúc vào nhiều cơ sở giáo dục; 

− Lần ñầu triển khai việc tuyển sinh nên cả Thí sinh và Nhà trường còn 
nhiều bỡ ngỡ. 

2.2.4. Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển 
sinh và giải pháp chống tiêu cực 

Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh: 

− Trong các tiêu chí xét tuyển, có tiêu chí lấy kết quả ñiểm trung bình 
chung các môn học của 3 năm học bậc THPT hoặc kết quả ñiểm trung 
bình chung của 3 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển do ñó có thể xảy ra 
tình trạng thay, sửa học bạ ñối với những Thí sinh học yếu; 

− Vì xét tuyển, nên có thể lợi dụng quan hệ với người thân trong trường 
hoặc nhờ cán bộ làm công tác tuyển sinh ñể tìm hiểu thông tin khi thông 
tin còn ñang thuộc chế ñộ bảo mật. 

Giải pháp chống tiêu cực: 

− Kiểm tra chặt chẽ bản chính học bạ THPT; 

− Xác minh học bạ của các trường hợp nghi ngờ có tiêu cực; 

− Công khai rộng rãi ðề án tuyển sinh của nhà trường ñể mọi người biết 
cùng tham gia giám sát quá trình xét tuyển; 

− Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy chế tuyển sinh và có 
hình thức khen thưởng xứng ñáng ñối với những trường hợp phát hiện 
các hiện tượng tiêu cực; 

− Phối hợp với PA83 Công an tỉnh ðồng Nai trong công tác xét tuyển và 
hậu kiểm tuyển sinh; 

− Khi có kết quả xét tuyển, Trường sẽ kiểm tra, ñối chiếu các thông tin 
trong phiếu ñăng ký của thí sinh với hồ sơ gốc khi Thí sinh ñến làm thủ 
tục nhập học tại Trường ñể bảo ñảm kết quả xét tuyển khách quan. 
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2.3. ðiều kiện thực hiện phương án tuyển sinh 

Trường Cð Sonadezi ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện về con người, về cơ sở vật 
chất ñược quy ñịnh tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDðT ngày 02/12/2011 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ðT. Cụ thể: 

2.3.1. ðiều kiện về con người 

Tính ñến thời ñiểm 31/12/2013, ñội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường là 
110 người, trong ñó có 49 thạc sỹ và 61 kỹ sư, cử nhân. Bên cạnh ñó Trường ñang có 
08 giảng viên ñang theo học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, theo kế hoạch năm 
học 2014-2015 sẽ có 05 giảng viên hoàn thành việc học tập. 

2.3.2. ðiều kiện về cơ sở vật chất 

Nội dung ðơn vị tính Số lượng 

Tổng diện tích ñất sử dụng ñã có giấy phép m2 212.000 

Tổng diện tích sàn xây dựng xác ñịnh theo Thông 
tư số 39/2011/TT-BGDðT ngày 15/9/2011 và 
41/TT-BGDðT ngày 22/9/2011, trong ñó: 

m2 31.650 

− Tổng diện tích hội trường, giảng ñường, 
phòng học các loại 

m2 8.392 

− Tổng diện tích thư viện, trung tâm học liệu m2 156 

− Tổng diện tích phòng thí nghiệm, phòng 
thực hành, xưởng thực tập, nhà tập ña năng 

m2 12.725 

Tổng diện tích phòng ñọc trong thư viện/trung 
tâm học liệu 

m2 100 

Tổng số ñầu sách, tài liệu in bản 4.393 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Nội dung công việc cần thực hiện trong quy trình tổ chức tuyển sinh 

3.1.1. Thành lập Hội ñồng tuyển sinh và các Ban giúp việc 

ðể thực hiện công tác Tuyển sinh, Trường thành lập Hội ñồng Tuyển sinh, Ban 
thư ký Hội ñồng Tuyển sinh, Ban Thanh tra, Ban cơ sở vật chất. Nhân lực ñược huy 
ñộng từ Ban Giám hiệu và một số Phòng, Khoa trong Trường. Cụ thể: 

Thành phần Hội ñồng tuyển sinh gồm: 

− Chủ tịch: Hiệu trưởng; 

− Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng; 

− Ủy viên thường trực: Trưởng Phòng ðào tạo và Quản lý Sinh viên; 

− Các ủy viên: Một số Trưởng phòng, Trưởng khoa, Chủ nhiệm bộ 
môn và Cán bộ Công nghệ Thông tin. 
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Thành phần Ban Thư ký Hội ñồng tuyển sinh gồm có: 

− Trưởng ban: Do UVTT Hội ñồng tuyển sinh kiêm nhiệm; 

− Các ủy viên: Do một số CB, GV, NV Phòng, Khoa và Cán bộ Công 
nghệ Thông tin ñảm nhận. 

Thành phần Ban Thanh tra gồm có:  

− Trưởng ban: Do Phó Hiệu trưởng ñảm nhận; 

− Các ủy viên: Do Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên Ban thanh tra ñảm 
nhận. 

Thành phần Ban cơ sở vật chất gồm có: 

− Trưởng ban: Do Trưởng phòng Hành chính Nhân sự ñảm nhận; 

− Các ủy viên: Do một số nhân viên phòng Hành chính Nhân sự ñảm 
nhận. 

Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Hội ñồng tuyển sinh, các Ban giúp 
việc cũng như cá nhân của từng người sẽ ñược quy ñịnh chi tiết trong Quy chế tuyển 
sinh của Trường. 

3.1.2. Thông báo tuyển sinh 

Nhà trường sẽ ñăng thông báo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin ñại 
chúng; ñưa thông báo tuyển sinh, mẫu hồ sơ ñăng ký lên trang web của Trường. Thông 
báo công khai quy chế tuyển sinh của Trường liên quan ñến ñiều kiện xét tuyển, thời 
gian xét tuyển… 

3.1.3. Nhận hồ sơ ñăng ký xét tuyển 

Thí sinh có nguyện vọng học tại Trường Cao ñẳng Sonadezi nộp Hồ sơ ñăng ký 
xét tuyển và lệ phí xét tuyển qua ñường bưu ñiện chuyển phát nhanh. Thí sinh cũng có 
thể nộp hồ sơ ðKXT và lệ phí ðKXT trực tiếp tại Trường. Trường thường xuyên cập 
nhật danh sách Thí sinh ñăng ký xét tuyển trên website của Trường khi nhận ñược ðơn 
ñăng ký xét tuyển. 

3.1.4. Xét tuyển và công bố kết quả 

Thời gian xét tuyển: Hội ñồng tuyển sinh của Trường sẽ tiến hành xét tuyển 
nhiều lần trong mỗi ñợt tuyển sinh, mỗi lần xét tuyển cách nhau không quá 20 ngày. 
Trường sẽ dừng việc xét tuyển khi ñã chọn ñủ chỉ tiêu tuyển sinh theo ñăng ký của 
Trường với Bộ Giáo dục và ðào tạo hoặc ñã hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển mà 
Trường ñã thông báo; 

Việc xét tuyển sẽ ñược tiếp tục nếu người ñăng ký xét tuyển ñã ñược thông báo 
trúng tuyển nhưng không hoàn thành thủ tục nhập học ñúng thời hạn mà không có lý 
do chính ñáng; 

Sau mỗi lần xét tuyển, Trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển trên website 
của Trường ñể Thí sinh biết và giám sát. 

3.1.5. Thông báo trúng tuyển và nhập học 

Ngay sau khi có kết quả xét tuyển, Trường sẽ gửi thông báo kết quả trúng tuyển 
ñến Thí sinh. Khi Thí sinh trúng tuyển ñến trường nhập học, Trường sẽ kiểm tra Hồ sơ 
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nhập học và ñối chiếu với Hồ sơ ñăng ký xét tuyển ñể bảo ñảm tính chính xác của Hồ 
sơ xét tuyển và kết quả xét tuyển.  

3.1.6. Quyết ñịnh trúng tuyển và báo cáo Bộ 

Căn cứ thời gian báo cáo kết quả tuyển sinh của Bộ, kết thúc mỗi kỳ tuyển sinh, 
Trường sẽ báo cáo Bộ Giáo dục và ðào tạo và cơ quan chủ quản toàn bộ quá trình xét 
tuyển của Trường. 

3.1.7. Tổ chức xét tuyển 

Hội ñồng tuyển sinh chỉ ñạo và ñiều hành các công việc sau ñây: 

− Chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu ñăng ký xét tuyển; 

− Phát hành hồ sơ ñăng ký xét tuyển; 

− Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển; 

− Lập danh sách Thí sinh, cập nhật và xử lý thông tin; 

− Xét tuyển theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ðT và Phương thức xét 
tuyển theo ñề án tuyển sinh riêng của trường; 

− Biên bản xét duyệt trúng tuyển; 

− Quyết ñịnh công nhận trúng tuyển; 

− Lập danh sách Thí sinh trúng tuyển; 

− Gửi thông báo trúng tuyển; 

− Công bố danh sách trúng tuyển công khai trên trang thông tin ñiện tử và 
các phương tiện thông tin ñại chúng liên quan; 

− Lập danh sách Thí sinh trúng tuyển nhập học; 

− Báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh về Bộ GD&ðT và cơ quan 
chủ quản. 

3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển sinh 

Trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh, gồm những cán bộ có tinh thần 
trách nhiệm cao, có uy tín với ñồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, 
nhất là thanh tra tuyển sinh do Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công ñoàn và Trưởng Ban 
thanh tra chịu trách nhiệm thực hiện theo sự chỉ ñạo của Chủ tịch Hội ñồng tuyển sinh 
trường; 

Ban thanh tra tuyển sinh chủ ñộng phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý sai 
phạm; thu thập thông tin chính xác, giúp Hiệu trưởng chỉ ñạo kịp thời ñề ra giải pháp 
khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó với mọi tình huống bất thường, bảo ñảm 
cho công tác tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, ñúng quy chế; 

Ban thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh 
tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, ñúng quy ñịnh trong tất cả các khâu của 
công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và ñề xuất các hình thức 
xử lý theo quy ñịnh. 
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3.3. Công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan 

Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về các hiện tượng tiêu cực trong công tác 
tuyển sinh: 

− Hội ñồng tuyển sinh của trường; 

− Ban thanh tra công tác tuyển sinh; 

− Hòm thư góp ý của nhà trường. 

Trách nhiệm của người tố cáo các hiện tượng tiêu cực phải có bằng chứng cụ 
thể và ñược xác minh về tính chính xác. 

Các cá nhân và tổ chức tiếp nhận thông tin tố cáo phải bảo vệ nguyên trạng 
bằng chứng và xác minh tính chân thực của bằng chứng, có biện pháp ngăn chặn kịp 
thời và báo cáo với Hội ñồng tuyển sinh ñể có biện pháp xử lí thích hợp.  

3.4. Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển 
sinh theo qui ñịnh 

Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế ñộ thông tin, báo cáo kịp thời trong từng 
giai ñoạn triển khai nội dung ñề án tuyển sinh 2015-2016. Kết thúc kỳ tuyển sinh, nhà 
trường tiến hành tổng kết, ñánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ GD&ðT. 

3.5. Sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành ñịa phương trong các khâu của 
công tác tuyển sinh 

Nhà trường báo cáo với UBND tỉnh ðồng Nai ñể nhận ñược sự quan tâm hỗ trợ 
và giúp ñỡ trong quá trình tuyển sinh. 

ðồng thời, trong các mùa tuyển sinh vừa qua Nhà trường luôn nhận ñược sự 
phối hợp và hỗ trợ tích cực từ Sở Giáo dục và ðào tạo Tỉnh ðồng Nai; ðài Phát thanh 
và Truyền hình ðồng Nai, Báo ðồng Nai, cũng như các ñơn vị truyền thông khác. 

Nhà trường sẽ gửi công văn ñể báo cáo và ñề nghị hỗ trợ của Công an PA83 
trong thời gian diễn ra công tác tuyển sinh. 

 4. Lộ trình cam kết của Trường 

4.1. Lộ trình 

Năm 2015: Nhà trường thực hiện xét tuyển 09 ngành nêu trên theo 02 phương 
thức: xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia với 70% chỉ tiêu và xét 
tuyển riêng với 30% chỉ tiêu 

Từ năm 2016 : Sau kỳ tuyển sinh năm 2015, Trường sẽ tổ chức phân tích, rút 
kinh nghiệm và sẽ có các ñiều chỉnh thích hợp ñể nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển 
sinh theo hướng tăng mức ñộ tự chủ của lộ trình, ñịnh hướng của Bộ GD&ðT. Từ năm 
2016, trường dự kiến xây dựng và thực hiện tuyển sinh trên cơ sở ñánh giá Thí sinh 
toàn diện hơn, trong ñó vẫn sử dụng kết quả học tập bậc THPT, kết quả thi tốt nghiệp 
trong số các tiêu chí ñánh giá. 

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường phân bổ cho 02 phương thức tuyển sinh giai 
ñoạn 2015-2016 như sau: 
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Phương thức tuyển sinh Năm 2015 Năm 2016 Ghi chú 

Phương thức 1 

Phương thức 2 

70% 

30% 

50% 

50% 

 

ðến năm 2017: Tự chủ hoàn toàn về tuyển sinh. 

4.2. Cam kết 

Tổ chức tuyển sinh theo ñúng Quy chế và dưới sự chỉ ñạo, hướng dẫn và giám 
sát của Bộ GD&ðT; 

Thực hiện nghiêm túc, an toàn, ñúng quy ñịnh trong tất cả các khâu của công 
tác tuyển sinh; 

Tạo mọi ñiều kiện thuận lợi tối ña cho các Thí sinh tham gia ñăng ký xét tuyển, 
ñảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực; 

Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt ñộng tuyển sinh của trường 
ñể xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát; 

Thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2015, 
Trường tiến hành tổng kết, ñánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ GD&ðT; 

Xử lý nghiêm túc, ñúng quy ñịnh của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi 
vi phạm Quy chế. 

5. Phụ lục của ñề án 

− Phụ lục 1: Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn 

− Phụ lục 2: Kết quả tuyển sinh của trường 5 năm qua; 

− Phụ lục 3: Các ngành ñào tạo trình ñộ Cao ñẳng của Trường; 

− Phụ lục 4: Danh mục các nguồn lực (cơ sở vật chất và ñội ngũ) ñể thực hiện ñề án; 

− Phụ lục 5: Thông tin tuyển sinh Cao ñẳng hệ Chính quy năm 2015 của Trường. 

− Phụ lục 5: Mẫu phiếu ñăng ký xét tuyển kết quả học tập bậc THPT. 

  Căn cứ tình hình thực tế, năng lực của Trường về cơ sở vật chất, ñội ngũ giảng 
viên, kinh nghiệm quản lý về hoạt ñộng giảng dạy, học tập, tổ chức thi, tuyển sinh... 
Trường Cao ñẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi kính trình Bộ Giáo dục và ðào tạo 
ðề án tuyển sinh Cao ñẳng hệ chính quy năm 2015 và mong Bộ xem xét cho phép ñể 
Trường kịp thời tổ chức thực hiện. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
     - Bộ Giáo dục và ðào tạo; 
     - Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh CLGD; 
     - Lưu: VT, ðT&QLSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(ðã ký) 

 

Lưu Phước Dũng 
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PHỤ LỤC 
Phụ lục 1: Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn 

− Trường không ban hành quy chế tuyển sinh riêng, công tác tuyển sinh 
thực hiện theo các quy ñịnh của Quy chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ 
chính quy hiện hành do Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành; 

− Tổ chức xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT tuân thủ theo các 
quy ñịnh tại Phần 2.2.2 của ðề án này. 

− Trường sẽ tiếp tục ban hành các văn bản chỉ ñạo, hướng dẫn ñể cán bộ và 
thí sinhthực hiện ñúng các quy ñịnh của Quy chế tuyển sinh ñại học, cao 
ñẳng hệ chính quy hiện hành. 

Phụ lục 2: Kết quả tuyển sinh của Trường trong 5 năm (2009-2013) 

         ðơn vị tính: Sinh viên 

Stt Năm Chỉ tiêu Thực tuyển Ghi chú 

01 2009 600 658  

02 2010 650 702  

03 2011 800 680  

04 2012 1000 725  

05 2013 1000 520  

Phụ lục 3: Các ngành ñào tạo trình ñộ Cao ñẳng của trường 

Stt Tên ngành 
Mã 

ngành 
Khối xét tuyển/Tổ hợp môn 

1 Công nghệ May C540204 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 

2 Công nghệ Da giày C540206 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 

3 Quản trị Kinh doanh C340101 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

4 Tài chính - Ngân hàng C340201 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
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Stt Tên ngành 
Mã 

ngành 
Khối xét tuyển/Tổ hợp môn 

5 Kế toán C340301 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

6 
Tiếng Anh (Thương 
mại) 

C220201 
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Văn, Tiếng Anh 

7 
Tiếng Trung Quốc 
(Thương mại) 

C220204 

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
Khối D4: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung 

8 
Công nghệ Kỹ thuật 
Xây dựng 

C510103 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 

9 Công nghệ Thông tin C480201 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

Phụ lục 4: Danh mục các nguồn lực ñể thực hiện dự án 

4.1. ðội ngũ giảng viên cơ hữu  

Giảng viên cơ 
hữu  

Stt Ngành ñào tạo 
Trình ñộ 
ñào tạo Thạc 

sỹ 
ðại 
học 

Tổng 

01 Công nghệ May Cao ñẳng 5 6 11 

02 Công nghệ Da giày Cao ñẳng 4 6 10 

03 Quản trị Kinh doanh Cao ñẳng 10 12 22 

04 Tài chính - Ngân hàng Cao ñẳng 3 7 10 

05 Kế toán Cao ñẳng 7 11 18 

06 Tiếng Anh (Thương mại) Cao ñẳng 7 1 8 

07 
Tiếng Trung Quốc (Thương 
mại) 

Cao ñẳng 2 4 6 

08 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Cao ñẳng 8 4 12 

09 Công nghệ Thông tin Cao ñẳng 3 9 12 

 Tổng cộng  49 61 110 
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Ghí chú:  Nhà trường hiện có 08 giảng viên ñang theo học nghiên cứu sinh 
trong và ngoài nước, theo kế hoạch năm học 2014-2015 sẽ có 05 giảng viên hoàn 
thành việc học tập. 

 

4.2. Cơ sở vật chất  

Stt Nội dung ðơn vị tính Số lượng 

01 Tổng diện tích ñất sử dụng ñã có giấy 
phép 

m2 212.000 

02 Tổng diện tích sàn xây dựng xác ñịnh theo 
Thông tư số 39/2011/TT-BGDðT ngày 
15/9/2011 và 41/TT-BGDðT ngày 
22/9/2011, trong ñó: 

m2 31.650 

 − Tổng diện tích hội trường, giảng 
ñường, phòng học các loại 

m2 8.392 

 − Tổng diện tích thư viện, trung tâm 
học liệu 

m2 156 

 − Tổng diện tích phòng thí nghiệm m2 200 

 − Tổng diện tích phòng thực hành, 
xưởng thực tập 

m2 3.400 

 − Tổng diện tích nhà tập ña năng m2 9.125 

 − Tổng diện tích ký túc xá m2 2.896 

 − Tổng diện tích khác (sân vận ñộng, 
nhà làm việc, công trình phụ trợ) 

m2 7.481 

03 Tổng diện tích phòng ñọc trong thư 
viện/trung tâm học liệu 

m2 100 

04 Tổng số ñầu sách, tài liệu in bản 4.393 
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Phụ lục 5: Thông tin tuyển sinh cao ñẳng hệ chính quy năm 2015 của Trường. 

Tên trường, 
Ngành học 

Ký 
hiệu 

trường 
Mã ngành Khối xét tuyển/Tổ hợp môn 

Dự kiến 
chỉ tiêu Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
TRƯỜNG CAO ðẲNG CÔNG 
NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ 
SONADEZI  

CDS   1.000 

Số 01, ðường 6A, Khu công nghiệp 
Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, 
TP. Biên Hòa, Tỉnh ðồng Nai  

ðT: (061)3994.012/3994.013 

Website: www.sonadezi.edu.vn  

    

Các ngành ñào tạo cao ñẳng:     

Công nghệ May  C540204 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 

 

Công nghệ Da giày  C540206 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 

 

Quản trị Kinh doanh  C340101 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

 

Tài chính Ngân hàng  C340201 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

 

Kế toán  C340301 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

 

- Phương thức tuyển sinh:  

+ Dựa vào kết quả kỳ thi THPT 
Quốc gia do trường ðại học chủ 
trì (70% tổng chỉ tiêu). 

+ Dựa vào kết quả học tập bậc 
THPT ghi trong học bạ (30% 
tổng chỉ tiêu). 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả 
nước.  

- ðiểm trúng tuyển xét theo ngành và 
theo tổ hợp môn thi. 

- Trường có ký túc xá cho sinh viên 
với mức phí 180.000/tháng (thu 11 
tháng/năm). 

- Học phí: 3.500.000/học kỳ. 

- Sinh viên nghèo, hiếu học; sinh viên 
có học lực từ khá trở lên ñược xét cấp 
học bổng theo khóa học và học kỳ. 

- Hỗ trợ giới thiệu việc làm tại 12 
KCN mà Sonadezi ñang quản lý cũng 
như trở thành nhân viên của Tổng 
Công ty Sonadezi. 

ðể biết thêm chi tiết tham khảo 
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Tên trường, 
Ngành học 

Ký 
hiệu 

trường 
Mã ngành Khối xét tuyển/Tổ hợp môn 

Dự kiến 
chỉ tiêu Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Tiếng Anh  C220201 
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Văn, Tiếng Anh 

 

Tiếng Trung Quốc  C220204 

Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 
Khối D4: Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung 

 

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng  C510103 
Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 

 

Công nghệ Thông tin  C480201 

Khối A  : Toán, Lý, Hóa  
Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh 
Khối A3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 
Khối D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

 

website: www.sonadezi.edu.vn 

Ghi chú: Số chỉ tiêu của mỗi ngành 
ñào tạo Trường dành cho tổ hợp 
môn thuộc khối A3 không quá 25%.   

 

 
 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(ðã ký) 

 

Lưu Phước Dũng 
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Phụ lục 6: Mẫu phiếu ñăng ký xét tuyển kết quả học tập THPT 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
TRƯỜNG CAO ðẲNG CN & QT SONADEZI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ðƠN XIN XÉT TUYỂN 
CAO ðẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015 

 
Kính gửi: HðTS Trường Cao ñẳng CN&QT Sonadezi 

 

Họ và Tên: ……………………………………. Sinh ngày: ………………………....... 

Dân tộc: ……………………………………….. Giới tính: ………………………......... 

Nơi sinh: ………………………………………….. …………………………………… 

ðịa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………...  

ðịa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………..……... 

ðiện thoại liên lạc: ……………………………… Di ñộng: …………………………... 

Tên trường THPT (lớp 10): …………………………………………………………….. 

Tên trường THPT (lớp 11): …………………………………………………………….. 

Tên trường THPT (lớp 12): …………………………………………………………….. 

Khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3  ðTƯT: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

(Khoanh tròn vào khu vực và ñối tượng ưu tiên, nếu có) 

Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương ñương: ……………………………………………... 

Hạnh kiểm các năm học bậc THPT như sau: 

Lớp Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

Học kỳ 1    

Học kỳ 2    

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy ñịnh về tiêu chí, ñiều kiện xét tuyển của 
Nhà trường. Tôi ñăng ký xét tuyển vào: 

Ngành: …………………..…………………. Mã ngành: ………………….. …………. 
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ðiểm trung bình 3 môn theo tổ hợp môn xét tuyển (6 học kỳ) như sau: 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Môn theo tổ hợp 

(ghi rõ tên môn) HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 

Môn 1:        

Môn 2:       

Môn 3:       

Tôi xin cam ñoan những thông tin khai trên là ñúng sự thật. Nếu sai, Tôi xin chịu xử lý 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

 ................., ngày ..... tháng ...... năm 2015 

NGƯỜI LÀM ðƠN 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

HỒ SƠ ðĂNG KÝ GỒM 

1. ðơn xin xét tuyển (theo mẫu của Trường); 

2. Học bạ THPT (bản sao công chứng); 

3. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương ñương (bản sao); 

4. Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có - bản sao); 

5. 03 ảnh cỡ 3 x 4, mới chụp trong 6 tháng trở lại ñây; 

6. 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ ñịa chỉ, số ñiện thoại liên lạc của Thí sinh. 

 


