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THÔNG BÁO 

V/v nhận hồ sơ xin miễn học, miễn thi  
Năm học 2021-2022 

Căn cứ Chương trình đào tạo và Kế hoạch dạy học năm học 2021 – 2022, 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo về việc nhận hồ sơ xin miễn học, 

miễn thi môn học năm 2021 – 2022 như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ 

Từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021. 

2. Đối tượng 

Học sinh, sinh viên trúng tuyển năm 2021 đã hoàn thành thủ tục nhập học theo 
quy định thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp một ngành học từ các trình độ tương đương 
hoặc cao hơn; 

- Học sinh, sinh viên học các ngành có trình độ cao đẳng có chứng chỉ Ngoại 
ngữ A2 hoặc tương đương bậc 2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc học các 
ngành có trình độ trung cấp có chứng chỉ Ngoại ngữ A1 hoặc tương đương bậc 1 

theo khung tham chiếu Châu Âu; 

- Học sinh, sinh viên có chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 

tin cơ bản hoặc chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao 
theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân; 

- Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe không đủ thể lực xin miễn môn Giáo 

dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh phải có giấy giám định y khoa từ cấp 
huyện trở lên. 

3. Hồ sơ sin miễn học, miễn thi  

Hồ sơ gồm: 

- Đơn xin miễn học, miễn thi (theo mẫu). 

- Bản sao bằng tốt nghiệp và bản sao bảng điểm tốt nghiệp, bản sao Chứng 
chỉ GDTC, GDQP. 

- Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (nếu có). 

- Bản sao Quyết định hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân (nếu có). 

- Giấy giám định y khoa (nếu có). 

Lưu ý: Tất cả bản sao đều phải công chứng. 
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4. Hình thức nhận hồ sơ 

a. Giai đoạn 1: Nhận hồ sơ trực tuyến 

- Học sinh, sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 3 của Thông 
báo này. 

- Chụp (hoặc scan) toàn bộ hồ sơ trên và gửi về Phòng Công tác Học sinh – 

Sinh viên qua email: congtachssv.cdyttg@gmail.com theo nội dung: 

 + Tiêu đề: Miễn học, miễn thi năm học 2021-2022 

 + Nội dung: 

  Họ tên học sinh, sinh viên 

  Ngày, tháng, năm sinh 

  Lớp 

  Điện thoại 

b. Giai đoạn 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác HSSV 

Khi có thông báo về việc học sinh, sinh viên đến Trường học tập, học sinh, 
sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ trên về Phòng Công tác HSSV. 

Trên đây là Thông báo về việc nhận hồ sơ xin miễn học, miễn thi năm 2021-
2022 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, đề nghị cố vấn học tập triển khai đến 

học sinh, sinh viên để thực hiện. 

 

Nơi nhận: 

- BGH; 
- CVHT; 

- Lưu: VT, CTHSSV (Tr) 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
 

Lê Minh Đức 
 

 

mailto:congtachssv.cdyttg@gmail.com

		Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang - Phone: 0273 3888880 - Fax: 0273 3888881 - Email: stttt@tiengiang.gov.vn
	2021-10-04T08:25:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TIỀN GIANG
	Lê Minh Đức<Leminhduc@tiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-04T18:51:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao Đẳng Y tế<Caodangytetg@tiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-04T18:51:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao Đẳng Y tế<Caodangytetg@tiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-04T18:52:06+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao Đẳng Y tế<Caodangytetg@tiengiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




