UBND TỈNH HÀ TĨNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (ĐKDT)
TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 - CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 20…....
(Từ trình độ Trung cấp)
1. Ngành đăng kí dự tuyển: …….............…...………………….…………………………………………
2. Họ, tên đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
…………………………………………………………………………..…..…

Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)

3. Ngày, tháng và năm sinh
(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày

tháng

Năm

4. Dân tộc (Ghi bằng chữ bằng đường kẻ chấm) ……........……........…………………………………………
5. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào kí hiệu của đối tượng đó:
01, 02. Sau đó ghi kí hiệu vào hai ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống.

6. Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….....…
……………………………………………………………………………………………… mã tỉnh

mã huyện

7. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào kí hiệu của khu vực đó (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)
8. Cơ quan công tác: ………………..…………………………………………………………...……………………..
9. Tốt nghiệp: Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Năm TN:

Ngành: ………………………………………...Trường:………………………..……..…….......……………………..
10. Số chứng minh nhân dân (Ghi mỗi số vào một ô)
11. Gửi kết quả xét tuyển cho ai, theo địa chỉ nào?
………………..…………………………………………………………...… … … … … … … … . . ………………..…………
………………………………………………...…………………….. ...……………………..………………..…………...

Điện thoại: ……………………………...…………………….. ...……………………..………………..………….......
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu
xử lí theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Y tế.
Ghi chú: Sau ngày thi, mọi yêu cầu sửa đổi bổ
sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận.

Ngày

tháng

năm 20..

Chữ ký của thí sinh

XÁC NHẬN NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY
……………………………...… … … … … … … … . . ...…
…………………..………………..…………...…......…...
…………………..………………..…………...…......…...

Ảnh 4x6 cm
( Đóng dấu
giáp lai)

Ngày     tháng     năm 20..
Lãnh đạo cơ quan/địa phương
(Kí tên, đóng dấu)

TUYỂN SINH

TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 - CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2017
A.      THÔNG TIN TUYỂN SINH CHUNG

Cao đẳng

TT Tên ngành

Phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu

Hình thức đào tạo
Đào tạo theo tín chỉ.

1

Điều dưỡng Xét kết quả học tập trung cấp y

300

2

Hộ sinh

Xét kết quả học tập trung cấp y

250

3

Dược

Xét kết quả học tập trung cấp y

200

Học thứ 7 và Chủ nhật.
Xét công nhận tốt nghiệp khi đủ
số lượng tín chỉ đạt (≥5 điểm)

Chỉ tiêu

Hình thức đào tạo

Trung cấp
TT Tên ngành

Đào tạo văn bằng 2

1

Điều dưỡng Xét kết quả học tập văn bằng 1

100

Đào tạo theo niên chế.

2

Y sĩ

Xét kết quả học tập văn bằng 1

100

Học thứ 7 và Chủ nhật.

3

Dược

Xét kết quả học tập văn bằng 1

100

B. HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
I. Hồ sơ đăng kí xét tuyển:
Hồ sơ đăng kí xét tuyển bao gồm:
1. Hồ sơ đăng kí xét tuyển Trung cấp - Cao đẳng theo mẫu của Trường Cao đẳng Y tế Hà
Tĩnh (Download tại Website của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh: cdytehatinh.edu.vn; hoặc các địa
điểm bán Hồ sơ tuyển sinh của Nhà trường có địa chỉ thông báo tại Website của Trường)
2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và học bạ; Bằng tốt nghiệp
và bảng điểm trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành.
3. Giấy chứng nhận ưu tiên (Nếu có);
4. 02 phong bì thư có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại người nhận để Nhà trường
gửi Giấy báo cho những thí sinh trúng tuyển.
II. Hướng dẫn cách ghi phiếu đăng kí xét tuyển.
1. Ngành đăng ký xét tuyển: Ghi rõ dự tuyển liên thông hay Trung cấp văn bằng 2
2. Họ tên: Viết đầy đủ, in hoa, có dấu; Ví dụ: NGUYỄN VĂN A.
3. Ngày tháng năm sinh: Ghi theo mẫu ngày/tháng/năm (lưu ý nếu ngày tháng nhỏ hơn 10 thì
ghi số 0 phía trước ví dụ: 01/02/1999.
4. Trong mục “đối tượng ưu tiên”: Điền một trong các kí hiệu từ 01 đến 02 tương ứng với đối
tượng ưu tiên của mình (Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì không điền).
5. Trong mục “khu vực “: Khoanh tròn một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3
tương ứng với khu vực ưu tiên của mình.
6. Dán ảnh 4x6 cm vào ô Ảnh, xác nhận tại Trường phổ thông hoặc Địa phương nơi cư trú,
đóng dấu giáp lai vào ảnh.
III. Nơi nhận hồ sơ:
Văn phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế  Hà Tĩnh. Đường Lê Hồng Phong - Phường Thạch
Linh - Thành Phố Hà Tĩnh hoặc Gửi qua đường Bưu điện.
Lệ phí xét tuyển: 50. 000đồng/01 hồ sơ.
__________________________________________________________________________
* Mọi thông tin, thủ tục xin liên hệ tại Phòng Đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh theo số điện thoại:
0239 3859012; 02393693438. Mob: 0913550422;  0914 960 668.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………, ngày

tháng

năm 20..

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2, CAO ĐẲNG
LIÊN THÔNG NĂM 20…
Kính gửi:   Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Họ và tên:…………………………………………………………................................. Dân tộc: ..............
Ngày sinh:…………………………………………………….............................….. Nam (Nữ) ..............
Nơi sinh:.............................................................................................................................
Quê quán:...........................................................................................................................
Địa chỉ cơ quan công tác hiện nay:....................................................................................
...........................................................................................................................................
Điện thoại:    Nhà riêng:………………………………Di động:..................................................
                      Cơ quan:.......................................................................................................
Ngành đăng kí dự thi:........................................................................................................
Hình thức đào tạo:..............................................................................................................
Đã tốt nghiệp:       Trung cấp



Cao đẳng



Đại học



Ngành đã tốt nghiệp:..........................................................................................................
Năm cấp chứng chỉ đào tạo Bổ túc ngành dự thi:..............................................................
Nơi cấp chứng chỉ:.............................................................................................................
Khi cần báo tin cho:...........................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tôi xin đảm bảo những điều ghi trong đơn là đúng sự thật, tự nguyện đăng kí dự thi
tuyển sinh liên thông hệ vừa làm vừa học và cam kết thực hiện đúng quy chế đào tạo của
Bộ lao động - Thương binh - Xã hội, các quy định của Nhà trường sau khi được công
nhận trúng tuyển.
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HOẶC
ĐỊA PHƯƠNG

NGƯỜI DỰ TUYỂN
(Kí tên)

UBND TỈNH HÀ TĨNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
TUYỂN SINH TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 - CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
NĂM 20…
1. Số phiếu (Thí sinh không ghi vào mục này):
2. Ngành đăng kí xét tuyển:……………………………………………………….….….………………….
3. Liên thông   
Trung cấp Văn bằng 2   
4. Họ và tên (Viết bằng chữ in hoa có dấu):….….….….….….….….….….….….….….….….Giới
									
(Nữ ghi 1, Nam ghi 0)
5. Ngày, tháng và 2 số cuối năm sinh:

□

□

(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở ô đầu)

Ngày

tháng

năm

6. Dân tộc (Ghi bằng chữ)….………………………………….…………………………
7. Hộ khẩu thường trú hiện nay (Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xã/phường; huyện/thị trấn;
tỉnh/thành phố)……………………………………………………….….….………………….…………………..
…………………………………….….….………………….……………………………………………………….

8. Tốt nghiệp: Trung cấp

□

Cao đẳng

□

Đại học

□

Năm TN:

Ngành:………………………………………...Trường:…………………………..................…..…….......…
9. Trong 3 năm gần nhất làm việc ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh tròn vào ký hiệu của
khu vực đó: KV1,        KV2-NT,         KV2,       KV3
10. Đối tượng ưu tiên (Khoanh tròn vào đối tượng ưu tiên, nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì
để trống):
01,        02,
03,
04,
05, 06,
07.
11. Số chứng minh nhân dân:…………………….....…nơi cấp………............… ngày cấp…......…..
12. Khi cần báo tin cho ai, theo địa chỉ nào:…………………………………….….….………...........
…………………………………….….….………………….………….....................................................................

Điện thoại liên lạc…………………………………….….….…………………..............................…………..
Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin
chịu xử lí theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Ngày……… tháng ……… năm 20……
Chữ ký của thí sinh

XÁC NHẬN THU HỒ SƠ
Ngày………tháng………năm 20……

