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THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017
A. THÔNG TIN TUYỂN   SINH CHUNG NĂM 2017
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B. HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017
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 Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT đối với
thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2017.
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. Các đợt xét tuyển nguyện vọng 1 và các nguyện vọng bổ sung 2017:
Đợt 1: Nhận hồ sơ đăng kí từ ngày 01/6/2017 - 20/8/2017; ngày xét tuyển 21/8/2017.
- Nếu xét chưa đủ chỉ tiêu Nhà trường tiếp tục tuyển sinh đợt bổ sung:
+ Bổ sung đợt 1: Nhận hồ sơ đăng kí từ ngày 25/8 - 29/9/2017; ngày xét tuyển 30/9/2017.
+ Bổ sung đợt 2: Nhận hồ sơ đăng kí từ ngày 05/10 - 15/11/2017; ngày xét tuyển 16/11/2017.
- Căn cứ vào thực tế tuyển sinh của từng đợt, nếu đã tuyển đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ không
tuyển sinh các đợt tiếp theo.
Thông tin các đợt tuyển sinh được thông báo rộng rãi, công khai trên trang thông tin điện tử
của Nhà trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn kết thúc đăng ký xét tuyển
là ngày 15/11/2017.
Mọi thông tin, thủ tục xin liên hệ tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3859012; 02393693438. Mob: 0913550422;  0914 960 668.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
C. CƠ HỘI VIỆC LÀM
Học sinh, sinh viên khi vào học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh luôn được Nhà trường
quan tâm, tư vấn và giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp. Trong quá trình học tập, Trung tâm tư
vấn và giới thiệu việc làm sẽ hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp. Học sinh, sinh
viên có thể lựa chọn làm việc tại các viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người cao tuổi trong
và ngoài nước như Đài Loan, Nhật Bản, Đức… với mức chi phí thấp nhất, có mức lương ổn định
theo đúng cam kết thỏa thuận với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Để HSSV định hướng sau khi ra trường có việc làm sớm ổn định, Trường đã liên kết với các
tổ chức xuất khẩu lao động, các tổ chức Quốc tế để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp và
mở thêm các lớp học tiếng Nhật, Đài Loan, Tiếng Đức học ngay trong chương trình đào tạo của
Trường hoặc vào các ngày nghỉ và buổi tối.
D. CÁC CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Khu Ký túc xá của Trường chỉ dành cho học sinh, sinh viên ở xa, có hoàn cảnh khó khăn.
Nhà trường sẽ hỗ trợ suất học bổng (học phí năm thứ nhất) cho Đối tượng Cao đẳng
Điều dưỡng)

Mọi thông tin, thủ tục xin liên hệ tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3859012; 02393693438. Mob: 0913550422;  0914 960 668.

