
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v nhập học hệ Cao đẳng chính qui NVBS lần 1,

Trung cấp chuyên nghiệp đợt 2, Dược sĩ trung cấp Vừa làm vừa học,
Dược tá đợt 1 năm học 2015 - 2016

Thí sinh trúng tuyển Cao đẳng chính qui NV bổ sung lần 1, gồm các ngành:
- Điều duỡng.
- Hộ sinh.

Thí sinh trúng tuyển trung cấp chuyên nghiệp chính qui đợt 2, gồm các ngành:
- Điều duỡng.
- Y sĩ

Thí sinh trúng tuyển Dược sĩ trung cấp hệ Vừa làm vừa học đợt 1.
Thí sinh trúng tuyển Dược tá đợt 1.

1. Nhận giấy báo trúng tuyển:
- Thí sinh có thể nhận giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo-

NCKH của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang từ 13 giờ 30, ngày 10/9/2015 hoặc
qua đường bưu điện (đối với hệ Cao đẳng).
2. Nộp hồ sơ đăng ký nhập học:

- Thủ tục hồ sơ đăng ký nhập học thực hiện đúng theo nội dung ghi trong
giấy báo nhập học.

- Hồ sơ nhập học mua tại Phòng Công tác Học sinh – sinh viên, Trường Cao
đẳng Y tế Tiền Giang.

- Nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Học sinh – sinh viên từ ngày 10/9/2015 đến
hết ngày 22/9/2015.

- Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học nếu không có lý do chính đáng Anh/Chị
không đến nhập học Nhà trường coi như Anh/Chị đã bỏ học.
3. Học phí và các khoản thu khác năm học 2015 – 2016:

3.1. Học phí:
- Học phí hệ Cao đẳng năm học 2015 – 2016 (02 học kỳ): 6.400.000 đồng (sáu

triệu bốn trăm nghìn đồng)/sinh viên/năm. Sinh viên có thể đóng theo học kỳ.
- Học phí hệ Trung cấp chính quy và Trung cấp hệ Vừa làm vừa học năm học

2015 – 2016 (02 học kỳ): 5.600.000 đồng (năm triệu sáu trăm nghìn đồng)/học
sinh/năm. Học sinh có thể đóng theo học kỳ.

- Học phí hệ Trung cấp hệ Vừa làm vừa học năm học 2015 – 2016 (02 học
kỳ): 8.400.000 đồng (tám triệu bốn trăm nghìn đồng)/học sinh/năm. Học sinh có thể
đóng theo học kỳ.

- Học phí hệ sơ cấp năm học 2015 – 2016 (02 học kỳ): 3.600.000 đồng (ba
triệu sáu trăm nghìn đồng)/học sinh/khóa đối với hình thức học chính quy và
4.100.000 đồng (bốn triệu một trăm nghìn đồng)/học sinh/khóa đối với hình thức
học không chính quy (học thứ 7 và chủ nhật).



3.2. Các khoản thu khác:
- Bảo hiểm y tế: 543.375 đồng/sinh viên.
- Bảng tên: 10.000 đồng/sinh viên.
- Sổ tay HS-SV: 25.000 đồng/sinh viên.
- Khám sức khoẻ: 40.000 đồng/sinh viên.

 Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo- NCKH, Trường Cao đẳng Y tế TG.
- Điện thoại số 0733.951.464
- Website: www.caodangytetg.edu.vn

Tiền Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2015
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

NGUYỄN HÙNG VĨ
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