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Mã trường: CDD4103

TRÌNH Độ CAO ĐẲNG TRÌNH Độ TRUNG CẮP
1. Các ngành đào tạo: 1. Các ngành đào tạo:

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu
Điều dưõng 6720301 150 Dược 5720201 50
Dược 6720201 240 Y sỹ 5720101 100
Hộ sinh 6720303 90 Y sỹ y học cổ truyền 5720102 100
Kỹ thuật Xét nghiệm y học 6720602 90
Kỹ thuật hình ảnh y học 6720601 90 2. Đối tượng tuyển sinh:
Kỹ thuật Phục hình răng 6720605 80 - Thí sinh đã hoàn thành chương trình văn hóa THPT hoặc
Kỹ thuật Phục hồi chức 
năng 6720603 100

tương đương trở lên
- Các đối tượng khác: Thực hiện theo quy che tuyển sinh

* Ngành Hộ sình không tuyển thí sình nam
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Các đổi tượng khác: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh 
của Bộ LD-TB&XH
3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Dựa vào kết quả trung bình cộng của 3 năm học lớp 10, 11 
và học kỳ 1 lóp 12 hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 
theo 1 trong các tổ họp môn xét tuyển.
5. Tổ hợp môn xét tuyển:
- Toán, Hóa, Sinh - Toán, Lý, Hóa
- Toán, Hóa, Ngoại Ngữ - Toán, Sinh, Ngoại Ngữ
- Toán, Lý, Ngoại Ngữ
6. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

• Phiếu đãng ký xét tuyển (theo mẫu).
• 01 Bản sao công chứng Học bạ THPT hoặc Bảng điểm
5 học kỳ của 3 năm học lóp 10, 11 và học kỳ 1 lóp 12.
• 01 Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú.
• 01 Bản sao giấy khai sinh
• Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
• 02 bì thư có dán tem
• 01 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 
2020

của Bộ LD-TB&XH
3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả trung bình cộng của năm học 
lớp 11 và học kỳ 1 lóp 12 với tổ hợp các môn xét tuyển.
5. Tổ hợp môn xét tuyển:
+ Toán, Hóa hoặc Toán, Sinh
6. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

• Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).
• 01 Bản sao công chứng Học bạ THPT hoặc Bảng 

điểm 3 học kỳ của năm học lóp 11 và học kỳ 1 lớp 
12.

• 01 Bản sao công chứng Hộ khẩu thường trú.
• 01 Bản sao giấy khai sinh
• Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
• 02 bì thư có dán tem.
• 01 Bàn sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT 

hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 
năm 2020

7. Lệ phí xét tuyên: 30.000 đông/ hô sơ
8. Thòi gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/09/2020 đến 30/11/2020
9. Phương thức đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường, qua đường Bưu điện hoặc đăng ký 
trực tiếp trên website của Trường

Mọi chỉ tiết liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa
Địa chỉ: 84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3521166 Hotline: 0932.032.169
Website: www.cyk.edu.vn Fanpage: //Facebook.com/truongcdytkhanhhoa


