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UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 379/TB-CĐYT Tiền Giang,  ngày 24 tháng 8  năm 2015 
                   

 

THÔNG BÁO 

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung trình độ cao đẳng 

Năm học 2015 – 2016 

   

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường và đáp ứng nhu cầu về cán bộ 

ngành Y - Dược trong và ngoài tỉnh, năm học 2015 – 2016 Trường Cao đẳng Y 

tế Tiền Giang xét tuyển nguyện vọng bổ sung trình độ cao đẳng các ngành: Điều 

dưỡng, Hộ sinh như sau: 

I. Ngành xét tuyển, điểm xét tuyển và chỉ tiêu:  

TT Ngành đào 

tạo cao 

đẳng 

Mã 

trường 

Mã 

ngành 

Khối thi Điểm xét 

tuyển 
Chỉ tiêu 

(sinh viên) 

1 Điều dưỡng  CYV C720501 A, A1, B ≥ 12,0 đ 140 

2 Hộ sinh CYV C720502 A, A1, B ≥ 12,0 đ 35 

II. Đối tượng xét tuyển:  

Trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung, từ kết quả thi Trung học phổ 

thông Quốc gia năm 2015 của các thí sinh đã dự thi khối A, A1, B để xét tuyển 

trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh theo qui định: có tổng điểm 03 

môn bằng điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Cao đẳng của Bộ GD&ĐT 

theo khu vực và đối tượng ưu tiên: mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm; mỗi đối 

tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm. Không có môn thi nào bị điểm 1,0. 

* Riêng đối với thí sinh có hộ khẩu, học phổ thông từ 03 năm trở lên và 

thi tốt nghiệp PTTH thuộc khu vực (Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ) 

điểm xét tuyển dưới điểm tuyển 01 điểm so với các đối tượng trên. 

III. Hình thức và thời gian đào tạo. 

- Hình thức đào tạo: tập trung 

- Thời gian học: 03 năm. 

IV. Học phí: 6.400.000 đồng/sinh viên/năm học. 

V. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển:  

- Để đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh sử dụng giấy chứng 

nhận kết quả thi nguyện vọng bổ sung. 

- Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung bao gồm: 



2 

 + Giấy chứng nhận kết quả thi nguyện vọng bổ sung điền đủ thông tin xét 

tuyển. 

 + Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nhận kết quả xét tuyển. 

 + Phiếu đăng ký xét tuyển (nhận trực tiếp tại trường). 

- Thời gian nhận hồ sơ  từ 25 tháng 8 năm 2015 đến ngày 07 tháng 9 năm 

2015. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện (căn cứ 

theo dấu của bưu điện) bằng hình thức chuyển phát nhanh. 

- Thí sinh cần nộp lệ phí xét tuyển (30.000 đồng/hồ sơ) trực tiếp cho nhân 

viên bưu điện và cần phải lấy biên lai xác nhận, không để lệ phí xét tuyển vào 

trong hồ sơ xét tuyển. 

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo - NCKH, Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang, 83 Thái Sanh Hạnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. 

VI. Thời gian xét tuyển: 

 - Ngày 10/9/2015: thông báo kết quả trúng tuyển và phát giấy báo trúng 

tuyển tại Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế tiền Giang. 

 Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ phòng Đào tạo – NCKH, Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang; điện thoại số 073.3951464, 0917159314./. 

        
           CHỦ TỊCH HĐTS 

              
         (Đã ký) 

 

 

         NGUYỄN HÙNG VĨ 

 

 

 

 


