
 

UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 516/TB-CĐYT Tiền Giang, ngày 01 tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký nhập học của thí sinh trúng tuyển 

Đợt 1, năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Thông báo số 409/TB-CĐYT ngày 07 tháng 7 năm 2022 về mức thu 

học phí và các khoản thu khác năm học 2022 – 2023, 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo đến thí sinh đã trúng tuyển 

trong kỳ tuyển sinh đợt 1 năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

1. Hồ sơ đăng ký nhập học: 

Hồ sơ đăng ký nhập học gồm: 

01 bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

(đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022); 

01 bản sao Giấy khai sinh; 

01 bản sao CMND hoặc CCCD; 

01 bản sao Thẻ BHYT; 

Riêng các thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng liên thông từ trung cấp, hệ cao 

đẳng văn bằng 2, hệ trung cấp văn bằng 2 nộp 01 bản sao bằng tốt nghiệp TCCN, 

CĐ hoặc ĐH 

* Lưu ý: tất cả bản sao phải được công chứng. 

2. Học phí và các khoản thu khác: 

2.1. Học phí: 

- Hệ cao đẳng chính quy:    6.800.000đ/1hssv/1 học kỳ 

- Hệ trung cấp chính quy:    6.000.000đ/1hssv/1 học kỳ 

- Hệ cao đẳng liên thông vừa làm vừa học: 10.250.000/1hssv/1 học kỳ 

- Hệ trung cấp liên thông vừa làm vừa học: 9.000.000đ/1hssv/1 học kỳ 

2.2. Các khoản thu khác: 

- Sổ tay, thẻ sinh viên, khám sức khỏe:  120.000đ/1hssv 

- Bảo hiểm y tế: 653.745đ/1hssv/15 tháng 

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ nhập học: 

- Thời gian nhận hồ sơ nhập học: từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 28/9/2022 

(trường hợp khác nhà trường sẽ thông báo sau) 

- Địa điểm: Phòng Công tác HSSV Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang 



 

- Thời gian nhập học:  

+ Đợt 1: 7 giờ 30 phút ngày 12/9/2022 

+ Đợt 2: 7 giờ 30 phút ngày 19/9/2022 

Mọi chi tiết thí sinh liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên 

qua số điện thoại: 02733.958.505. 

Nơi nhận: 
- Website; 

- Phòng. khoa; 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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