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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

Đại học Điều dưỡng liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2019 

Căn cứ Kế hoạch số 2298/KHTS-ĐHTV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của 

Trường Đại học Trà Vinh về tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019, 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo tuyển sinh Điều dưỡng liên thông 

hình thức vừa làm vừa học năm 2019 như sau: 

1. Ngành tuyển sinh, đối tượng, hình thức tuyển và yêu cầu hồ sơ: 

xem Thông báo 2299/TBTS-ĐHTV ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Trường Đại 

học Trà Vinh (đính kèm). 

Lưu ý:  

- Liên thông từ trung cấp lên đại học: thi tuyển 03 môn (1. Toán; 2. Giải 

phẫu - Sinh lý; 3. Điều dưỡng cơ bản, kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc 
người bệnh nội khoa). 

- Liên thông từ cao đẳng lên đại học: xét tuyển (sử dụng kết quả học tập 
cao đẳng). 

- Các trường hợp thí sinh còn thiếu chứng chỉ hành nghề hoặc giấy xác 

nhận quá trình thực hành (theo mẫu) có thể cam kết bổ sung trong thời gian 

tối đa là hết năm học thứ nhất nếu trúng tuyển (theo mẫu). 

2. Hồ sơ và lệ phí thi tuyển 

- Thí sinh mua hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo mẫu) tại Phòng Đào tạo - 

Nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang: 100.000 đồng/bộ/thí 

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

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/8/2019. 

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

+ Phí thi tuyển (dành cho thí sinh liên thông từ trung cấp lên đại 
học): 450.000 đồng/thí sinh. 

+ Phí xét tuyển (dành cho thí sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học): 
200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ. 

3. Tổ chức ôn và thi tuyển (dành cho thí sinh liên thông từ trung cấp 

lên đại học) 

- Ôn thi: vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 

03/8/2019 tại Phòng A.41, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. 

- Lệ phí ôn thi: sẽ thông báo khi đủ số lượng học viên mở lớp. 
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- Nhận giấy báo dự thi tại Phòng thi, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang 

vào buổi sáng ngày 24/8/2019. 

-  Ngày thi tuyển: 24 và 25/8/2019 (thứ Bảy và Chủ nhật), tại Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang. 

Lưu ý: Chỉ tổ chức ôn thi và thi tuyển cho thí sinh liên thông từ trung cấp 

lên đại học khi có đủ số lượng học viên đăng ký dự thi (Phòng Đào tạo - Nghiên 
cứu khoa học sẽ thông báo trực tiếp đến thí sinh sau khi kết thúc thời hạn nộp 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. 
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