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                TỔNG CÔNG TY
            ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC
    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

            Số:        /TB-CĐĐLHCM

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO                                                                                         
Về việc tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy năm 2021

Căn cứ Quyết định số: 104/QĐ-CĐĐLHCM, ngày 13 tháng 5 năm 2020 của 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành 
quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy năm 2020, Trường Cao 
đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 
đẳng chính quy năm 2021 cụ thể như sau:

1. Trình độ trung cấp:

1.1 Đã Tốt nghiệp Trung học cơ sở:

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng.

- Chỉ tiêu: 65

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Ngành tuyển:

  + Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo – Mã ngành: 5520270

  + Điện công nghiệp – Mã ngành: 5520277

- Cách thức nộp hồ sơ:

  + Đăng ký trực tuyến: http://www.hepc.edu.vn/tuyensinh/online.htm

  + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường

  + Nộp hồ sơ qua bưu điện

1.2 Đã Tốt nghiệp Trung học phổ thông:

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

  + Căn cứ điểm tổng kết học kỳ I của năm lớp 12;

  + Căn cứ điểm tổng kết học kỳ II của năm lớp 12;

  + Căn cứ điểm tổng kết cả năm lớp 12;

  + Căn cứ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Chỉ tiêu: 275

http://www.hepc.edu.vn/tuyensinh
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- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

- Ngành tuyển:  Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện 
áp từ 110kV trở xuống – Mã ngành: 5520257

- Cách thức nộp hồ sơ:

  + Đăng ký trực tuyến: http://www.hepc.edu.vn/tuyensinh/online.htm

  + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường

  + Nộp hồ sơ qua bưu điện

2. Trình độ Cao đẳng:

- Đối tượng dự tuyển: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

  + Căn cứ điểm tổng kết học kỳ I của năm lớp 12;

  + Căn cứ điểm tổng kết học kỳ II của năm lớp 12;

  + Căn cứ điểm tổng kết cả năm lớp 12;

  + Căn cứ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Chỉ tiêu: 690

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm

- Ngành tuyển:

+ Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống điện) – Mã ngành: 
6510303

  + Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa – Mã ngành: 6510305

  + Điện công nghiệp – Mã ngành: 6520227

  + Lắp đặt bảo trì hệ thống năng lượng tái tạo – Mã ngành: 6520270

  + Kế toán – Mã ngành: 6340301

- Cách thức nộp hồ sơ:

  + Đăng ký trực tuyến: http://www.hepc.edu.vn/tuyensinh/online.htm

  + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường

  + Nộp hồ sơ qua bưu điện

4. Thông tin chung:

- Thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:

 Đợt 1: Từ 01/07/2021 đến 24/09/2021, nhập học 01/10/2021

 Đợt 2: Từ 01/10/2021 đến 24/12/2021nhập học 31/12/2021

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 hồ sơ.

http://www.hepc.edu.vn/tuyensinh
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- Xem kết quả: Tại website http://www.hepc.edu.vn/tuyensinh (kết quả xét tuyển 
trung cấp, cao đẳng năm 2021).

Chi tiết xin liên hệ: 

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Văn phòng Tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng 
Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 554, đường Hà Huy Giáp, Phường 
Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại tư vấn tuyển sinh: (028) 22155661- 38919462 

 Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các khoa/phòng/trung tâm;
- Website;
- Lưu: VT, P. ĐT.
  

HIỆU TRƯỞNG

Lê Trí Thiện
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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021
(kèm theo thông báo số:         /TB-CĐĐLHCM ngày     /5 /2020)

1. Họ và tên: ............................................................................................................... Nam/nữ: ..................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................ Nơi sinh:................................. Dân tộc: ...............

3. Hệ đăng ký xét tuyển:        Cao đẳng:                 Trung cấp:                       

4. Ngành đăng ký xét tuyển: ……..........................................................................................................................

5. Mã ngành:                                                (xem bảng danh mục các ngành đào tạo)         

6. Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Nơi tốt nghiệp THPT/THCS  hoặc tương đương: (ghi tên trường và địa chỉ) 
...........................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Mã tỉnh/thành phố:                          Mã trường THPT/THCS:
9. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào: ..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Điện thoại thí sinh: ......................................................... Email: ....................................................................
        

        ......................., ngày .......... tháng ........ năm 2021                                                         

                              Chữ ký của thí sinh                                                          

  ................................................................

Thành phần hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Một phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu này);
+ Một bản sao bằng tốt nghiệp THPT/THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt 
nghiệp trong năm);
+ Một bản sao học bạ hoặc bản sao giấy chứng nhận kết quả thi THPT/THCS;
+ Hai bao thư có dán tem và ghi rõ họ tên người nhận thư, địa chỉ, số điện thoại;
+ Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 hồ sơ.
(Lưu ý: Các bản sao phải có công chứng)
Địa chỉ nộp hồ sơ và điện thoại tư vấn tuyển sinh:
+ Văn phòng Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM
+ Địa chỉ: 554 đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM
+ Điện thoại: (08) 22. 155. 661 hoặc (08) 38. 919. 462
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