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THÔNG BÁO 
Về việc tuyển sinh trình độ Cao đẳng 9+ năm 2022 

 

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn thông báo tuyển sinh năm học 

2022 – 2023 như sau: 

1. Đối tượng, thời gian đào tạo, hình thức tuyển sinh 

Stt Đối tượng Thời gian đào tạo Hình thức tuyển sinh 

1.  Tốt nghiệp THCS, THPT 
18 – 24 tháng 

(tùy thuộc vào hồ sơ 

đầu vào). 

Xét tuyển theo Học bạ 

THCS/THPT. 

Xét tuyển theo bảng điểm 

Trung cấp trở lên. 

2.  
Thí sinh trượt tốt nghiệp hoặc 

chưa hoàn thành các lớp 10,11,12 

3.  Tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

2. Ngành, nghề tuyển sinh 

STT Ngành đào tạo Mã ngành 

1.  Thiết kế đồ họa 5210402 

2.  Tiếng Nhật 5220212 

3.  Quản lý doanh nghiệp  5340420 

3. Phạm vi tuyển sinh: toàn quốc. 

4. Thủ tục đăng ký xét tuyển 

a) Đăng ký xét tuyển 

- Xét tuyển online trên các website: 

❖ Website của Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn: https://online.aurora.edu.vn/  

❖ Website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: 

https://dangkyxettuyennghe.tuoitre.vn/  

- Xét tuyển trực tiếp tại Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn. 

- Xét tuyển qua đường bưu điện. 

b) Hồ sơ xét tuyển 

STT Nội dung hồ sơ Số lượng 

1.  
Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng 9+ của Trường CĐ Bình 

Minh Sài Gòn (có đóng dấu của Trường) 
01 

2.  
Học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT, THCS (sao y bản 

chính) 
01 

3.  
Bằng tốt nghiệp THPT, THCS hoặc ĐH, CĐ, TCCN (sao y 

bản chính) 
01 

4.  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (sao y bản chính) 01 

5.  Sổ hộ khẩu (sao y bản chính) 01 

6.  Bản sao Giấy khai sinh 01 

7.  Ảnh chân dung 3x4 (chụp không qua 6 tháng) 04 

https://online.aurora.edu.vn/
https://dangkyxettuyennghe.tuoitre.vn/


8.  Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 01 

c) Các khoản lệ phí và học phí 

- Miễn 13 loại lệ phí toàn khoá (trị giá 3.000.000đ): Đồng phục; Giữ xe; Thẻ học sinh, 

Chứng chỉ/ bảng điểm GDTC, GDQP; Nhận bằng TN; Lễ Phục TN; Giấy chứng nhận 

TN tạm thời; Bảng điểm; Giấy xác nhận học sinh; Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; 

Hồ sơ vay vốn; Sổ tay HSSV; Hồ sơ HSSV. 

- Học phí học nghề: Từ 20 triệu đến 22,5 triệu/khóa, tùy  theo từng ngành ( thí sinh tốt 

nghiệp THCS được học tiếp lên trình độ CĐ 9+ được giảm 100% học phí). 

d) Chính sách, chế độ đối với thí sinh nhập học tại Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn: 

- Cam kết không tăng học phí trong suốt khóa học. 

- Giảm 50% học phí toàn khóa cao đẳng khi tiếp tục liên thông lên ĐH Văn Hiến. 

- Giảm 100% học phí toàn khóa trung cấp khi tiếp tục liên thông lên ĐH Văn Hiến. 

- Cam kết 100% học sinh được bố trí thực hành, thực tập trong suốt khóa học.         

- Ký Hợp đồng cam kết 100% người học được bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. 

- Hỗ trợ 100% học phí cho học sinh TN THCS học tiếp lên Trung Cấp theo nghị định 

81/2021/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí. 

e) Thời gian và địa điểm đăng ký xét tuyển 

- Thời gian tuyển sinh: Nhận Hồ sơ xét tuyển thường xuyên các tháng trong năm. 

- Các đợt nhập học trong năm: 

Đợt 1: 01/5 đến 15/6/2022 

Đợt 2: 16/6 đến 31/7/2022 

f) Địa điểm đăng ký xét tuyển 

Phòng Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn: 

Cơ sở 1: 15K (số mới 424) Phan Văn Trị, P. 7, quận Gò Vấp, TP. HCM. 

Cơ sở 2: 642 Âu Cơ, Phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM. 

Thí sinh có thể xem thông tin chi tiết tại website: https://aurora.edu.vn/  

Tổng đài tư vấn tuyển sinh 24/24: 096 444 0333. 

Email: binhminhsaigon@aurora.edu.vn  

 

Nơi nhận 

- HĐQT CĐBMSG; 

- Các đơn vị trong trường; 

- Đăng website; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

ThS. Huỳnh Hoàng Cư 
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