
 
 

   UBND TỈNH TIỀN GIANG 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-CĐYT Tiền Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO  

Về việc phối hợp tuyển sinh liên thông trình độ đại học  
hình thức vừa làm vừa học ngành Y tế công cộng năm 2022 

 

Căn cứ Thông báo số 2975/TB-ĐHTV ngày 23 tháng 8 năm 2022 của 
Trường Đại học Trà Vinh về tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 

2022; 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo về việc phối hợp tuyển sinh 
với Trường Đại học Trà Vinh năm 2022 như sau: 

1. Ngành, đối tượng tuyển sinh 

- Ngành tuyển sinh: Y tế công cộng 

- Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc 
đại học khối ngành sức khoẻ. 

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 2975/TB-ĐHTV ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học 
Trà Vinh (đính kèm). 

3. Hồ sơ và lệ phí xét tuyển 

- Thí sinh mua Hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường Đại học 
Trà Vinh) tại Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Y tế 
Tiền Giang: 60.000 đồng/bộ (01 bộ hồ sơ gồm 02 túi hồ sơ giống nhau).  

- Phí xét tuyển: 200.000đ/thí sinh/hồ sơ. 

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

+ 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Trường Đại học Trà Vinh (yêu 
cầu ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký dự tuyển); 

+ 01 bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD, giấy khai sinh; 

+ 01 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy xác nhận hoàn thành 
khối lượng kiến thức văn hoá THPT (yêu cầu đối với thí sinh tốt nghiệp trung 

cấp); 

+ 02 bản sao hợp lệ bảng điểm toàn khóa và bằng tốt nghiệp trung cấp/cao 
đẳng/đại học; 

+ 02 ảnh màu (chụp theo kiểu CMND) cỡ 3x4cm, có ghi rõ họ, tên, ngày 

tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh (sử dụng làm thẻ học viên); 

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

25/10/2022 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 

- Xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển: tháng 11/2022 hoặc khi đủ số 

lượng tổ chức lớp học. 

* 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 (ThS Ân). 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 
 

 
Lê Minh Đức 
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