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         SỞ Y TẾ LONG AN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:         /TB-TCYT  Long An, ngày        tháng    năm 2022

THÔNG BÁO 
V/v Gia hạn nộp hồ sơ Tuyển sinh ngành Điều dưỡng cao đẳng năm học 2021 – 2022

(hình thức vừa làm vừa học)

Căn cứ thông báo số 28/TB-TCYT ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Trường Trung 

cấp Y tế Long An.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thí sinh gặp khó 

khăn cho việc chuẩn bị hồ sơ dự tuyển. Để đảm quyền lợi cho thí sinh tham gia dự tuyển, 

Nhà trường thông báo tiếp tục gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh ngành Điều dưỡng 

cao đẳng năm học 2021-2022 như sau:

1. BẬC, NGÀNH TUYỂN SINH

Cao đẳng vừa làm vừa học liên thông từ trung cấp

Tên ngành Chỉ tiêu Mã ngành

Điều dưỡng 50 sinh viên 6720301

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

- Hình thức đào tạo: vừa làm vừa học (học thứ bảy và chủ nhật.)

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng (không yêu cầu thâm niên công tác).

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào điểm tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng. 

2. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng/trung cấp do trường phát hành.

- Bản sao có công chứng học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THPT, bảng điểm tốt nghiệp 

THPT, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Lệ phí xét tuyển: 60.000đ/hồ sơ.

- Riêng thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông: nộp thêm bảng điểm và bằng tốt nghiệp 

trung cấp điều dưỡng (bản sao có công chứng).

- Lịch nhận hồ sơ xét tuyển:
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+ Nhận hồ sơ tuyển sinh liên tục từ 01/04/2022 đến khi đủ số lượng 40 học viên sẽ 

có thông báo nhập học chính thức sau khi đăng ký.

- Lưu ý: Mã hộ khẩu thường trú, mã trường tốt nghiệp phổ thông, phân chia khu vực, 

đối tương ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

- Địa chỉ: số 93, Quốc lộ 62. Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Y tế Long An, điện thoại số 0272.3828851, địa 

chỉ email: ttcyt@longan.gov.vn, Website: http://www.tcytlongan.edu.vn hoặc Google - 

trường Trung cấp Y tế Long An – Thông báo tuyển sinh năm 2022; Trường Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang, điện thoại số 0273.3951464./. 

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các Bệnh viện trong tỉnh;
- Các Trung tâm Y tế huyện;
- Lãnh đạo Trường TCYT Long An;
- Các Phòng, Tổ Bộ môn;   
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Long An;
- Trang website Sở Y tế ;
- Lưu VT, TCHC.
                           

HUỲNH THÁI HÒA

mailto:ttcyt@longan.gov.vn
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