
   UBND TỈNH TIỀN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 379 /TB-CĐYT Tiền Giang, ngày 21  tháng 9 năm 2020 

THÔNG BÁO  

Về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học 

các ngành thuộc khối ngành sức khỏe năm 2020 

Căn cứ Thông báo số 2289/TBTS-ĐHTV ngày 20 tháng 8 năm 2020 của 

Trường Đại học Trà Vinh về tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học các 

ngành thuộc khối ngành sức khỏe , Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo 

tuyển sinh năm 2020 như sau: 

1. Ngành, đối tượng tuyển sinh 

- Ngành Điều dưỡng: Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp trung 

cấp, cao đẳng ngành Điều dưỡng hoặc Y sĩ (có chứng chỉ chuyển đổi điều 

dưỡng). 

- Ngành Điều dưỡng chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản: Đối tượng 

tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành Điều dưỡng, Hộ 

sinh hoặc Y sĩ (có chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng) 

- Kỹ thuật xét nghiệm y học: Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành xét nghiệm; kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa; 

hoặc các ngành thuộc khối ngành sức khỏe nhưng phải có chứng chỉ đào tạo bồi 

dưỡng xét nghiệm. 

- Y tế công cộng: Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, 

cao đẳng các ngành thuộc khối ngành sức khỏe. 

Lưu ý: tất cả các đối tượng trên đều phải tốt nghiệp THPT 

2. Phương thức xét tuyển, hồ sơ dự tuyển và thời gian xét tuyển: xem 

Thông báo số 2289/TBTS-ĐHTV ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại 

học Trà Vinh (đính kèm). 

3. Hồ sơ và lệ phí thi tuyển 

- Thí sinh mua phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường) tại Phòng 

Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang: 60.000 

đồng/bộ/thí sinh (01 bộ hồ sơ gồm 02 túi hồ sơ giống nhau).  

Yêu cầu thủ tục 01 túi hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

+ 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Trường 

+ 02 bản sao hợp lệ bảng điểm toàn khóa và bằng tốt nghiệp trung cấp 

hoặc cao đẳng 

+ 01 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT và học bạ THPT 
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+ 01 bản sao hợp lệ các minh chứng quá trình công tác để xác định thâm 

niên chuyên môn (quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động hoặc xác nhận 

của cơ quan đang công tác…) 

+ 01 bản sao hợp lệ chứng chỉ chuyển đổi vào ngành kỹ thuật xét nghiệm 

y học hoặc điều dưỡng (đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp các 

ngành sức khỏe có ngành tốt nghiệp khác với ngành dự thi) 

+ 01 bản sao hợp lệ giấy khai sinh 

+ 01 bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân 

+ 01 bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (nếu có) 

+ 01 giấy giới thiệu cử đi học của cơ quan, đơn vị người học (nếu có) 

+ 01 giấy xác nhận thời gian công tác (nếu có) 

+ 02 ảnh 4x6cm chụp theo kiểu chứng minh thư, có ghi họ, tên và ngày, 

tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau 

+ 02 bì thư có dám tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng 

ký xét, điện thoại di động, địa chỉ email 

Lưu ý: thí sinh phải nộp đủ 02 túi hồ sơ (yêu cầu thủ tục của 01 túi hồ 

sơ như trên)  

- Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

12/11/2020 tại Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang, số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 

- Lệ phí (thu khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển): Phí xét tuyển 

200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ. 

 

* Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang (Địa chỉ: số 83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, 

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang; Điện thoại: 0273.3951464; website: caodangytetg.edu.vn)./. 

     

Nơi nhận:  
- Cở sở, TTYT thuộc tỉnh Tiền Giang; 

- Trang thông tin điện tử, Nội bộ; 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH(Hải). 
 

 



UY BAN NHAN NAN
liNu rRA vINH

rnuoNc EA.I HQC TRA VINH

cq;N$ [{oA xA HeI cHU Ncnia vIT,T NAM
EOc l0p - Tu do - Hanh phtic

56: eX89 /TBTS - EHTV Trd Vinh, ngdy aO thdng y ndm 2020

THONG BAO
VG viQc tuy6n sinh li6n thdng trinh tIQ tlai hgc hinh thri'c vila lim vira hoc

cic ngirnh thuQc kh6i ngirnh stfrc kh6e

Cdn cri Quytit dinh sO l8l2O17lQE - TTg ngdy 31 th6ng 5 ndm 2017 cua Thu

tuong Chinh pht quy dlnh v0 liOn th6ng giira trinh dQ trung cAp, trinh dQ cao d[ng voi

trinh d0 dai hqc;

Cdn cir pC an tuytin sinh cta Truong Dai hgc Tri Vinh;

HiQu truong Truong Dai hgc Trd Vinh (DHTV) th6ng b6o tuy6n sinh li6n th6ng

trinh d0 d4i hgc hinh thuc vua lirm vua hoc c6c ngirnh thuQc kh6i ngdnh sric kh6e, cp thti

nhu sau:

I. DOi tuqng tuy6n sinh
Nguoi dAng ky dy tuy6n ph6i co bing t6t lehigp trinh dQ trung c6p vd bing tdt

nghiQp lUpf hoac ting tOi ngh-igp trinh d0 cao ding.trd l6n thuQc kh6i nginh,suc kh6e

do c6c co s0 ddo t4o trong n,r6. c6p. Nguoi c6 bing i6t nghiQp trinh tlQ trung.cAp, nhung

chua co bing tot.nghiqp iHp1. phai hq; vd thi d4t yOu cAu dri ttrOi tucr,ng kii5n thuc vdn

hoa trung hgc ph6 th6ng theo quy dinh B0 Gi6o dqc vi Ddo t4o.

II. Phuong thr?c tuy6n sinh

- Hinh thrlc tuy6n sinh: Trudng t6 chric tuy6n sinh bing hinh thric x6t tuy6n dua tr6n

ktit qud hgc t4p todn kh6a b4c trung c6p hoflc cao ding hoflc dai hgc tr& l6n.

- Ngirnh tuy6n vh nguong dim b6o ch6t lugng tIAu vho

T
T

ME
nghnh

TGn
ngirnh

o6i tuqng
C'{gadi r6t nghiQp trinh d0 trung cdp
hodc trinh dA CD hoSc trinh d0 EH )

Nguffng
luqng tlflu

dim bio chAt
vho

1 7720301

Didu
du0ng

1. Di6u du0ng;
2. Trung .dp I sj nhai co th6m
chring chi chuy0n d6i Di€u du0ng dd
dugc diro t4o theo dring quy dinh.

Thi sinh phdi tISt mQt trong
c6c ti6u chi sau:

Ti6u chf 1: Hoc lgc lcrp i2
d4t lo4i Kh6.
Ti0u chi 2: Di6m trung binh
chung cdc m6n vdn h6a
THPT dat tit 6,5 tro l6n.
Ti6u chi 3: TOt nghiQp

THPT lo4i Khri.
Ti€u chi 4: Hgc lgc lop 12

dpt lo4i Trung binh vir c6 5
nIm kinh nghiQm c6ng t6c
dirng v6i chuydn m6n ddo

t?o.
Ti6u chi 5: T6t nghiQp trinh
d6 trung cdp, ho[c trinh dQ

cao ding ho4c trinh d0 dai
hgc d4t lo4i Kh{ tro l6n.

Di6u
du'6lg

(chuyGn
nghnh
Di6u

du6'ng
phu sin)

1. H0 sinh; 
.

2. Trung cdp I s] nhai co th6m
chring chi chuyOn d6i Di6u dudng dd

duoc dho tao theo dirng quy dinh.
3. DiAu du0ng

2 7120601
Kf thuft

x6t nghiQm
y hgc

l. Xdt nghiQm;
2.Ky thudt viOn xdt nghiQm da khoa;
3. Circ ngdrnh thuQc kh6i ngdnh sric
khoe vir c6 chfng chi ddo tao b6i
du0ng xdt nghi6m.

a
J 7720701

Yt6
Cdng cQng

Cdc ngdnh thu6c kh6i ngdnh suc
kho6

Thi sinh t6t nghiQp trinh d0
trung cdp, hoflc trinh d0 CD
hoac trinh d0 DH tro l6n.
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2. Chinh sich uu ti6n vd khu vqc vn diii tugng

Truong thUc hiqn chinh s6ch uu tiOn theo Quy chti tuyOn sinh dai hgc chinh quy hiQn

hdnh.

III. H6 so dq tuy6n, lQ phi x6t tuy6n vir thoi gian x6t tuy6n

1. HO scr dlng kf x6t tuy6n g6m c6:

- Phi6u dAng ky dq tuyOn (ghi dAy du cdc th6ng tin trong phi€u DAI;
- Bin sao hqp lQ: GiAy khai sinh, Gi6y chring minh nhdn ddn;
- Bin sao hqp lq hqc b4 vd bdng tdt nghiQp THPT;
- 02 Bhn sao hqp lQ BAng di6m todn kh6a vd Bing t6t nghiQp trung c6p hoflc cao

ding hopc dai hqc trd l6n;
- Bin sao hcrp lQ Chung chi chuyOn ddi vdo ngdnh K! thuQt xet nghiQm y hgc hofic

Didu duon g (doi ,ii tht sinh dt nghi€p cao dfing hoQc trung cdp cac ngdnh s*c khoe co

ngdnh tiit nghiQp khdc voi ngdnh dr thi).
- Bin sao hqp lq c6c minh chung qu5 trinh c6ng t6c di5 x6c dinh thdm ni6n chuy6n

mdn (Quy€t dinh ruydn dung hoQc Hqp d6ng lao dQng hodc xdc nhdn cila co quan dang
c6ng tdc...);

- Cttc minh chring dO dugc hucrng ch6 d0 uu ti€n quy dinh trong vdn bAn hudng ddn

cria BQ GDDT (n€u cd);

- 01 gi6y gi6i thiQu cri di hoc cria co quan, don vf ngudi hqc @du c6);

- 02 bi thu c6 d6n tem vd ghi rO hg tOn, dfa chi li6n l4c cria ngudi ddng ky xdt

tuy6n, diQn thopi, dla chi email (n€u c6). Trutrng hqp nguoi nhfln kh6ng phii ld thi sinh

thi ghi rO tr€n bi thu "Nhd chuy6n cho...".

Luu j: Thi sinh chi nQp cic bin sao hgp le d6i voi tiOu chi chgn tI6 x6t tuy6n

2, Ph thirnh vn ti6p nhfln hii so tllng lrf x6t tuy6n

- Phit hhnh vh nh$n hd scr: Tri ngay th6ng b6o d6n htft ngdy l2llll2020

- Eia tli6m ti6p nhfn h6 scr ilSng lcy x6t tuy6n:

Tai dla chi: s6 126, Nguy6n ThiQn Thanh, phuong 5, TP. Trir Vinh, tinh Trd Vinh. Thi
sinh co th6 nQp h6 so t4i cdc ditim ctra Trubng nhu:

* Phdng Dho t4o

o DiQn tho4i: (0294) 3765536; 3765668; 3855247.

* V[n phdng tuy6n sinh ViQn Phdt tri6n ngudn lqc

o EiQn tho4i.' (0294) 6274222.

Thi sinh nQp h6 so c6c ngiry trong tuAn (k0 c6 thri biy vd chir nhflt).

* Thdi gian: bu6i s6ng ttr 7 g00 - 1 1g00; bu6i chi6u tir 13900 - 17900.

* Thi sinh d xa c6 th6 tai phitiu dang ky tham gia x6t tuytin trdn Website:
http : //wr,vw. tvu. e du. vn, http : //daotao.tvu. edu. vn

. Thi sinh phii n6p hO so ddng ky x6t tuy6n dring thoi han.quy dinh. Trucrng kh6ng nh4n
h6 so khi.thiOu rn6t trong nhirng giAy to tr6n; thi sinh phii ghi dAy dt nQi dung trong h6 so va
tr6n bia h6 so, rnoi sai sot thf sinh chiu tr6ch nhiQm.

3. LQ phi

- H6 so dAng ky x6t tuy6n: 60.000tl/h6 so.
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- L0 phi xet tuy6n: 200.000 tl/h6 scr/ thi sinh.
* Thi sinh nQp tAt ci lQ phi khi nQp hii so ding lcf x6t tuy6n, hii so de nQp kh6ng

hoirn tri l4i.

4. Thdi gian x6t tuy6n, c6ng bii k6t qui x6t tuy6n

- X6t tuyen tu ngdy l3llll2L20 din20llll2020
- C6ng UO t€t qu6 x6t tuy6n tru6c ngity 27llll2l20 tr€n Website phdng Ddo tqo

@)
5. Thdi gian lim thri tgc nh+p hgc vdr hgc chinh thrfrc: Dy ki6n th6ng 1212020,

Nhir truong se co thdng b6o cq th0 grii d6n thi sinh tning tuytin.

6. Kinh phi t6 chric dho t4o

Kinh phi td chric ddo t4o duoc thu theo quy <t!nh hiQn hdnh.

vr. PHT.IoNG THrrC TO CHT.IC DAO TAO

T6 chric hgc chu ytiu vdo c6c ngiry thri biy, chfi nhft hirng tuin. Tuy theo k6
ho4ch ddo t4o cta m6i ngirnh, Trudng co th6 b6 tri hgc th0m c6c bu6i tdi trong tuAn.1

'fr v-

Noi nhfn:
- BGH trudng;
- Quy ccr quan, cdng ty, xf nghiOp, doanh nghiQp,

trucmg hgc, t6 ch(r'c doin th6;
- Sd Y t€ c6c tinh;
- B€nh vi6n Ea khoa tinh/thdnh ph6/huyQn;

- C6c TT V t6 ar,r phong vh c6c tr4m y tii;
- C6c clon vithuQc Trudng;
- Ni6rn yet tnfs;
- Website;
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