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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, Ngày 17 tháng 09 năm 2021

Số: 42 /TB-CĐYT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 3 – NĂM 2021
(Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2021)
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh năm 2021, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
thông báo tuyển sinh đợt 3 như sau:
1. Hệ Cao đẳng, trung cấp chính quy, Cao đẳng liên thông VLVH, Cao
đẳng Dược văn bằng 2, Trung cấp văn bằng 2 các ngành:
1. Điều dưỡng

4. Kỹ thuật Xét nghiệm y học

2. Dược

5. Kỹ thuật Phục hồi chức năng

3. Hộ sinh

6. Trung cấp Y sĩ

2. Đối tượng tuyển sinh:
- Đối với Cao đẳng, trung cấp chính quy: học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc
BTTH
- Đối với Cao đẳng liên thông VLVH: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc
BTTH, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của ngành tương ứng.
- Đối với Cao đẳng Dược VB2: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
3. Thời gian đào tạo:
- Đối với cao đẳng chính quy: 3 năm
- Đối với trung cấp chính quy: 2 năm
- Đối với CĐ liên thông VLVVH, Dược VB2 cùng ngành: 1.5 năm
- Đối với trung cấp VB2: 1 năm
4. Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh chọn một trong các hình thức sau:
 Scan hoặc chụp hình bản gốc tất cả thủ tục hồ sơ sau đó gửi qua địa chỉ
email của Phòng Công tác chính trị HSSV: cthssv@cyd.edu.vn
 Gửi qua Zalo theo số điện thoại tuyển sinh: 0963.646510.
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5. Phương thức xét tuyển:
 Đối với Cao đẳng chính quy xét theo 2 phương thức:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2021.
- Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12.
1. Toán – Văn

4. Khoa học tự nhiên – Văn

2. Toán – Anh

5. Khoa học tự nhiên – Anh

3. Văn – Anh

6. Khoa học tự nhiên – Toán

* Khoa học tự nhiên: (vật lý – hóa học – sinh học)
 Đối với hệ trung cấp thí sinh chọn 1 trong 2 tổ hợp sau:
1. Toán – Văn

2. Toán – Sinh

 Đối với cao đẳng liên thông VLVH, Trung cấp văn bằng 2: dựa vào kết
quả thi tốt nghiệp trung cấp y trở lên (lý thuyết và thực hành). Đối với kết quả
theo học chế tín chỉ dựa vào điểm tích lũy toàn khóa.
 Đối với cao đẳng Dược văn bằng 2 cùng ngành: dựa vào kết quả thi tốt
nghiệp cao đẳng y trở lên (lý thuyết và thực hành). Đối với kết quả theo học chế
tín chỉ dựa vào điểm tích lũy toàn khóa.
 Đối với cao đẳng VB2 ngoài ngành: xét tuyển theo phương thức 2 của cao
đẳng chính quy hoặc dựa vào kết quả xếp loại trên bằng tốt nghiệp THPT hoặc
bổ túc THPT.
6. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo dến hết ngày 31/10/2021
7. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
 Đối với Cao đẳng và Trung cấp chính quy:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)
- Học bạ THPT/BTVH.
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT/BTVH tạm thời
- Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).
 Đối với Cao đẳng Dược Văn bằng 2:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc trung học.
- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên
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- Bản sao bảng điểm cao đẳng Y trở lên (đối với cao đẳng Dược văn bằng 2
cùng ngành Y).
- Bản sao học bạ lớp 12 (đối với cao đẳng Dược văn bằng 2 cùng ngoài
ngành Y).
- Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có).
 Đối với Cao đẳng liên thông VLVH, Trung cấp văn bằng 2:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).
- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc trung học.
- Bản sao bảng điểm và bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược.
- Bản sao quyết định tuyển dụng CCVC của cấp có thẩm quyền hoặc hợp
đồng làm việc trong các cơ sở y tế (nếu có)
- Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có).
8. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:
- Hệ Cao Đẳng chính quy, Văn bằng 2:

50.000 đ /hồ sơ

- Hệ Trung cấp chính quy, văn bằng 2:

30.000 đ /hồ sơ

- Hệ Liên thông Vừa Làm vừa học:

100.000 đ/hồ sơ

 Nộp về theo số tài khoản: 125000078576
- Ngân hàng VietinBank Đồng Nai
- Tên tài khoản: Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai
- Nội dung: họ tên thí sinh-ngành nhập học- số điện thoại
Ví dụ: HoangThiThuHoa – CaoDangDuoc – 0963.646510
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp Ban Tư vấn tuyển sinh của trường Cao đẳng
Y tế Đồng Nai – Khu phố 9, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai; Số điện thoại:
0251.2211152; Hotline: 0963.64.65.10; website: www.cyd.edu.vn.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Website, Fanpage;
- Lưu: VT; CTCTHSSV.

Nguyễn Hồng Quang

