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GIẤY BÁO TẬP TRUNG - NHẬP HỌC 

 

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển hệ Cao đẳng chính quy năm 

học 2020-2021;  

- Căn cứ thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh; 

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung báo cho: 

Anh (Chị):…………………………………………………….. 

Vào các ngày từ 01/9/2020 đến 10/9/2020, mời Anh (Chị) đến tại Trường 

Cao đẳng Điện lực miền Trung - Số 04 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để hoàn thiện hồ sơ và làm các thủ tục nhập 

học. Đối với các học sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phải dự thi Tốt 

nghiệp THPT vào đợt 2/2020, Nhà trường sẽ có thông báo thời gian nhập học trên 

Website www.cdmt.vn vào sau ngày thi Tốt nghiệp THPT đợt 2/2020.  

Các ngành, nghề thí sinh được đăng ký học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Điện Công nghiệp; Quản lý, vận 

hành sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp 110kV trở xuống; Vận hành 

nhà máy thủy điện.  

Hệ đào tạo Cao đẳng chính quy, khóa K17 (2020-2022).  

Thời gian đào tạo: 2,5 năm.  

Những giấy tờ cần mang theo: 

1. Giấy báo này; 

2. Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao Bằng tốt 

nghiệp THPT (nếu đã có kết quả thi Tốt nghiệp THPT nhưng chưa nhận Giấy 

chứng nhận tạm thời có thể bổ sung sau);  

3. Các bản sao công chứng: Học bạ THPT; Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu; 

4. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

Kinh phí phải nộp khi nhập học: 



1. Kinh phí phải nộp khi nhập học: 4.700.000đ (bao gồm: Học phí học kỳ I: 

4.000.000đ; BHYT: 564.000đ; Khám sức khỏe và thủ tục tạm trú: 136.000đ).  

Lưu ý: Học sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 

10/9/2020 được giảm 20% học phí học kỳ I là 800.000đ.  

2. Ngoài kinh phí đào tạo phải nộp, Anh (Chị) cần chuẩn bị tiền ăn, tiền ở 

KTX nếu có nhu cầu (KTX của Trường đáp ứng đủ cho toàn bộ số lượng sinh viên 

nhập học, phòng ở 4 người có vệ sinh khép kín, đơn giá 200.000đ/người/tháng), 

tiền sinh hoạt cá nhân … 

Ghi chú:  

- Trong trường hợp đến ngày 01/9/2020, tình hình dịch bệnh còn diễn 

biến phức tạp, học sinh sẽ thực hiện làm thủ tục nhập học trực tuyến theo 

hướng dẫn kèm theo. 

- Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ các số điện thoại sau: 0909126646 (Thầy 

Việt), 0976649198 (Thầy Hường), 0913443304 (Thầy Bình) hoặc truy cập website: 

www.cdmt.vn để được hướng dẫn nhập học.  

 

 HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
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