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SỞ Y TẾ TÂY NINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 210 /TBTS-TCYT    Tây Ninh, ngày 19  tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021- LẦN 2 

 

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH  ngày 30/12/2020 của Bộ lao động - 

Thương binh và xã hội về Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung 

cấp, cao đẳng;  

Căn cứ công văn số 3873/TB-SLDTBXH ngày 31/12/2020 của Sở Lao động 

Thương binh – Xã hội về việc chấp thuận chỉ tiêu tuyển sinh Trung cấp của Trường 

Trung cấp Y tế Tây Ninh năm 2021. 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH  ngày 07/7/2021 của Bộ lao động - 

Thương binh và xã hội về Quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh thông báo tuyển sinh năm 2021 như sau: 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

Tt 
Ngành đào tạo 

Mã 

ngành Hình thức đào tạo 
Thời gian 

đào tạo 
Chỉ tiêu Ghi chú 

1 Dược sỹ trung cấp  21 Chính quy 
2 năm 

50  

2 Dược sỹ trung cấp     20 Vừa làm vừa học 
2 năm 

40 Văn bằng 2 

3 Điều dưỡng trung cấp 31 Chính quy 2 năm 50  

4 Điều dưỡng trung cấp 30 Vừa làm vừa học 2 năm 40 Văn bằng 2 

 Tổng số    180  

Ghi chú: các lớp Văn bằng 2 học vào  ngày thứ 7, chủ nhật (sáng, chiều). 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

- Tuyển sinh trình độ trung cấp: học sinh tốt nghiệp THPT có đủ điều kiện dự 

tuyển vào trường trung cấp theo quy định hiện hành.  

- Chính sách ưu tiên: thực hiện theo Phụ lục 01 của Thông tư số 05/2021/TT- 

BLĐTBXH ngày 07/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Địa điểm đào tạo: TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TÂY NINH    

Mã trường: 4602 

Địa chỉ: Số 288 đường 30/4, khu phố 5, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

          Điện thoại: 0276. 3826545 - 0276.3826546  Website: truongytetayninh.edu.vn       

1. Hệ chính quy:  

-  Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT. 

2. Hệ đào tạo văn bằng 2:  

-  Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT. 
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 - Đã tốt nghiệp từ bậc học trung cấp trở lên (TCCN, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học,). 

III. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN  

1. Hệ chính quy: Dựa vào điểm cộng hai môn Toán- Sinh của năm lớp 12. 

2. Hệ đào tạo văn bằng 2: Dựa vào điểm tổng kết  môn Toán và môn Sinh của năm lớp 

12. Trường hợp không có học bạ năm lớp 12 thì dựa vào điểm thi tốt nghiệp lý thuyết 

và thực hành từ bậc học trung cấp trở lên. 

IV. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN HỒ SƠ 

Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp nên Hội Đồng Tuyển sinh đề 

nghị thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển như hướng dẫn sau:  

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:  

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: đăng ký trực tuyến (online): 

Nhập thông tin theo đường Link: https://forms.gle/DkGoWDRZeJ5zN1mD9  

2. Các loại giấy tờ cần thiết:  

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu tốt 

nghiệp THPT năm 2021)  

- Học bạ lớp 12 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

- Bằng tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, sau đại học 

(đối với thí sinh học văn bằng 2) 

- Hình chụp chuyển tiền 30.000đ (lệ phí xét tuyển) 

Tải ứng dụng CamScanner trong kho ứng dụng CH Play (Android) hoặc AppStore( 

iOS) về điện thoại. 

- Hồ sơ Scaner  nên được đặt trên 1 mặt phẳng màu trơn (khác màu trắng) để 

ứng dụng dễ dàng nhận dạng trang hồ sơ. 

- Chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cần Scaner theo thứ tự quy định: 

Lưu ý: Các loại hồ sơ đăng ký dự tuyển được Scaner và lưu vào cùng một file theo thứ tự 

sắp xếp hồ sơ được quy định và không tách riêng gửi vào 

 https://classroom.google.com/c/Mzcx3OMzkwNzU5NDkx?cjc=134vpfp 

 Điện thoại liên hệ 0917090252  thầy Minh - phòng Đào tạo 

 Lệ phí đăng ký xét tuyển 30.000 đồng, chuyển tiền vào tài khoản cô Nguyễn Thị 

Cẩm Thy – Ngân hàng BIDV Số TK: 66110000216160 (Nội dung chuyển tiền ghi: 

lephixettuyen- tên thí sinh) 

 Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nay cho đến hết ngày 30/9/2021, có 

thể kết thúc xét tuyển trước thời hạn khi nhận đủ chỉ tiêu 

Hội đồng tuyển sinh sẽ yêu cầu chứng thực các giấy tờ nộp khi nhập học vào 

trường. 

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- SYT, SLĐTBXH Tây Ninh (b/c); 

- SGDĐT Tây Ninh (t/báo); 

- Các Cơ sở Y tế tại Tây Ninh; 

- Các trường THPT, TTGDTX; 

- BGH, các phòng thuộc Trường; 

- Báo, đài, web trường; 

- Lưu:VT, ĐT-QLCL. 
 

 

https://forms.gle/DkGoWDRZeJ5zN1mD9
https://classroom.google.com/c/Mzcx3OMzkwNzU5NDkx?cjc=134vpfp



