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 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 454/TB-CĐYT Thừa Thiên Huế, ngày  14  tháng 12 năm 2018 

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo liên thông 

từ trình độ Trung cấp lên Cao đẳng hệ vừa làm vừa học,  

năm học 2019 - 2020 
 

 

Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông Trung 

cấp lên Cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm học 2019 - 2020, như sau: 

I. NGÀNH TUYỂN 

1. Cao đẳng Điều dưỡng 

2. Cao đẳng Hộ sinh 

3. Cao đẳng KT Xét nghiệm Y học 

4. Cao đẳng Dược 

II. ĐỐI TƯỢNG  

Là những thí sinh có bằng TCCN tương ứng với ngành dự tuyển. 

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 

Từ 03/01/2019 - 30/03/2019 

IV. VÙNG TUYỂN: Toàn quốc 

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ dự tuyển 

Thí sinh mua hồ sơ tại trường Cao đẳng Y tế Huế, làm theo hướng dẫn: 

a. Phiếu dự tuyển theo mẫu quy định có dán ảnh và xác nhận của cơ quan, 

đơn vị hoặc chính quyền địa phương nơi quản lý người dự tuyển. 

b. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.  

c. Bản sao hợp pháp các giấy tờ sau:  

- Bằng, bảng điểm tốt nghiệp TCCN.  

- Bằng tốt nghiệp THPT, BTTH (tương đương). 

d. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh. 

e. Minh chứng hưởng chế độ ưu tiên theo Khoản 4, Điều 5 của Quy chế  
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tuyển sinh liên thông của trường Cao đẳng Y tế Huế (nếu có). 

f. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm 

quyền cấp không quá 6 tháng. 

g. 02 phong bì có dán tem. 

h. 04 ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh mặt 

sau mỗi ảnh). 

Toàn bộ hồ sơ trên để trong một túi đựng hồ sơ theo mẫu quy định của Hội 

đồng tuyển sinh. Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung ngoài túi hồ sơ. 

* Ghi chú: Minh chứng về thời gian công tác để hưởng chế độ ưu tiên theo 

khu vực và theo đối tượng là bản sao công chứng sổ bảo hiểm xã hội. 

2. Địa điểm nộp hồ sơ 

Phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Y tế Huế. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, 

Trường Cao đẳng Y tế Huế, số 01 đường Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, 

điện thoại: 0234.3820042;  
 

 

 

Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG 
- Sở Y tế;     

- Các Bệnh viện; 

- Lưu VT, ĐT.  

 

  

 Nguyễn Văn Tuấn 

 

  


