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THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY  

Năm 2020 

 

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I là trường công lập, trực thuộc 

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2020. Cụ thể như sau: 

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương 

đương. 

2. Phương thức xét tuyển: Thí sinh chọn 1 trong 3 hình thức xét tuyển sau: 

 + Xét tuyển học bạ THPT, dựa vào điểm HK1 năm lớp 12 

 + Xét tuyển học bạ THPT, dựa vào điểm trung bình năm lớp 12 

 + Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

3. Ngành, môn xét tuyển, ngưỡng điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu tuyển sinh. 

Mã trường CDT2402   -  Tổng chỉ tiêu: 260 

Ngành 
Mã 

ngành 

Tổ hợp, môn dùng xét 

tuyển 

Điểm nhận 

hồ sơ xét 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Báo chí 6320102 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Sử, Anh 

Toán, Văn, Anh 

Ngưỡng 

điểm xét 

tuyển phải 

đạt 15,0 

điểm trở lên 

(Bao gồm cả 

điểm ưu 

tiên) 

90 

Quan hệ công chúng 6320108 

Văn, Sử, Địa 

Văn, Sử, Anh 

Toán, Văn, Anh 

30 

CN kỹ thuật điện, 

điện tử 
6510303 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Anh 

Toán, Văn Anh 

30 

Công nghệ thông tin 6480201 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Anh 

Toán, Văn Anh 

30 

CN kỹ thuật điện tử, 

truyền thông 
6510312 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Anh 

Toán, Văn Anh 

30 

Kế toán 6340301 

Toán, Lý, Hóa 

Toán, Lý, Anh 

Toán, Văn Anh 

30 

Tiếng Anh 6220206 Văn, Toán, Anh 20 



4. Đăng ký, thời gian và thông báo kết quả xét tuyển  

a. Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 3 hình thức sau: 

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyensinhvov.edu.vn/ 

- Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường: Thí sinh nhận phiếu đăng ký xét tuyển 

tại trường. 

- Đăng ký xét tuyển bằng hình thức gửi hồ sơ qua Bưu điện: Thí sinh tải phiếu 

đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: http://tuyensinhvov.edu.vn/  hoặc tại Fanpage: 

https://www.facebook.com/CDT2402/ khai đầy đủ thông tin, rồi gửi về trường theo địa 

chỉ: 

Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo 

Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I 

Số 136, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

Điện thoại: 0986.196677 – 0835 828228 

b. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: 

 Từ ngày ra thông báo đến 15/12/2020 

c. Thông báo kết quả: 

 Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trên Website của nhà trường, theo từng đợt 

xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển sẽ được nhận Giấy báo nhập học nhà trường gửi qua 

đường bưu điện. 

 Lưu ý: Thí sinh đăng ký xét tuyển tự chịu trách nhiệm về thông tin của mình khai 

trong Phiếu Đăng ký xét tuyển hoặc Đăng ký xét tuyển trực tuyến. Khi thí sinh trúng 

tuyển đến đăng ký nhập học, nhà trường sẽ kiểm tra đối chiếu tính chính xác của thông 

tin thí sinh khai. Nếu sai sẽ hủy kết quả trúng tuyển, cho thôi học. 

 Để biết thêm thông tin, thí sinh có thể tham khảo tại địa chỉ Website: 

http://edu.vov.vn/  hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/CDT2402/  hoặc liên hệ 

qua các số điện thoại: 0986.19 66 77 – 0835. 82 82 28 – 0917. 906 898 

      

                                                                 KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

                                                    PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

   

                       TS. Nguyễn Đức Uyên 

  

 

 

Nơi nhận: 

  - BGH, các Phòng, Khoa – TT 

  - Đăng Website 

  - Lưu VT – TTTS&DVĐT  

http://tuyensinhvov.edu.vn/
http://tuyensinhvov.edu.vn/
https://www.facebook.com/CDT2402/?ref=bookmarks
http://edu.vov.vn/
https://www.facebook.com/CDT2402/?ref=bookmarks


ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

PHÁT THANH -TRUYỀN HÌNH I 

 

Số:             /TBTS2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Hà Nam, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 

Năm 2020 

Hệ 2 văn bằng, cấp đồng thời 2 bằng 

Bằng THPT và Bằng Trung cấp 

 
Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I là trường công lập, trực thuộc 

Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2020. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh:  

2. Phương thức xét tuyển: 

  Xét tuyển từ học bạ THCS 

3. Ngành xét tuyển, thời gian đào tạo, văn bằng tốt nghiệp, hình thức xét tuyển. 

Mã trường CDT2402 

Ngành đào tạo  

hệ Trung cấp 

Mã 

ngành 

Thời 

gian đào 

tạo 

Văn bằng tốt 

nghiệp 

Hình 

thức xét 

tuyển 

Báo chí 5320103 - 3 năm 

học  

Văn hóa 

- 1.5 năm 

học 

Trung 

cấp 

- Bằng Tốt nghiệp 

THPT  

- Bằng Tốt nghiệp 

Trung cấp 

Xét tuyển 

từ học bạ 

THCS 

Kế toán doanh nghiệp 5340302 

CN kỹ thuật điện, điện tử 5510303 

CN kỹ thuật điện, viễn thông 5510312 

Tin học ứng dụng 5480205 

Sau khi học xong chương trình THPT và Trung cấp được liên thông lên Cao Đẳng, 

Đại học 

4. Đăng ký, thời gian và thông báo kết quả xét tuyển  

a. Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 3 hình thức sau: 

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyensinhvov.edu.vn/ 

- Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường: Thí sinh nhận phiếu đăng ký xét tuyển 

tại trường. 

- Đăng ký xét tuyển bằng hình thức gửi hồ sơ qua Bưu điện: Thí sinh tải phiếu 

 đăng ký xét tuyển tại địa chỉ: http://tuyensinhvov.edu.vn/  hoặc tại địa chỉ Fanpage: 

https://www.facebook.com/CDT2402/ khai đầy đủ thông tin, rồi gửi về trường theo địa 

chỉ: 

Trung tâm Tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo 

http://tuyensinhvov.edu.vn/
http://tuyensinhvov.edu.vn/
https://www.facebook.com/CDT2402/?ref=bookmarks


Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I 

Số 136, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

Điện thoại: 0986.196677 – 0835 828228 

b. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: 

 Dự kiến từ 10/8/2020 đến 15/9/2020  

c. Thông báo kết quả: 

 - Kết quả xét tuyển sẽ được thông báo trên Website của nhà trường.  

 - Nhà trường sẽ thông báo kết quả trúng tuyển đến trực tiếp gia đình thí sinh 

bằng điện thoại, hoặc bằng Giấy báo nhập học. 

 Để biết thêm thông tin, thí sinh có thể tham khảo tại địa chỉ Website: 

http://edu.vov.vn/  hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/CDT2402/  hoặc liên hệ 

qua các số điện thoại: 0835. 82 82 28  - 0986.19 66 77  

         

                                                                 KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

                                                      PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

   

                         TS. Nguyễn Đức Uyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

  - BGH, các Phòng, Khoa – TT 

  - Đăng Website 

  - Lưu VT – TTTS&DVĐT  

http://edu.vov.vn/
https://www.facebook.com/CDT2402/?ref=bookmarks

