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THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh được công nhận trúng tuyển kỳ tuyển sinh đợt 1  

và hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục nhập học Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

năm học 2021 - 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số 252/ QĐ-HĐTS ngày 27/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng 

tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc công nhận trúng tuyển kỳ tuyển 

sinh đợt 1 trình độ Cao đẳng năm 2021 và Quyết định số 253/ QĐ-HĐTS ngày 

27/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa về việc 

công nhận trúng tuyển kỳ tuyển sinh đợt 1 trình độ Trung cấp năm 2021. 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thông báo một số nội dung như sau:   

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển gồm:  

1.1. Danh sách 266 thí sinh được công nhận trúng tuyển kỳ tuyển sinh đợt 1 trình độ 

Cao đằng, năm 2021 theo Quyết định số 252/ QĐ-HĐTS ngày 27/8/2021 của Chủ tịch 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (được đính kèm, đăng tải trên 

trang Website: www.cyk.edu.vn ) cụ thể như sau: 

- Ngành Cao đẳng điều dưỡng: 99 thí sinh; 

- Ngành Cao đẳng Dược: 132 thí sinh;  

- Ngành Cao đẳng Hộ sinh: 7 thí sinh; 

- Ngành Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học: 5 thí sinh; 

- Ngành Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học: 8 thí sinh; 

- Ngành Cao đẳng Kỹ thuật Phục hình răng: 8 thí sinh; 

- Ngành Cao đẳng Kỹ thuật phục hồi chức năng: 7 thí sinh; 

1.2. Danh sách 25 thí sinh được công nhận trúng tuyển kỳ tuyển sinh đợt 1 trình độ 

Trung cấp, năm 2021 theo Quyết định số 253/ QĐ-HĐTS ngày 27/8/2021 của Chủ tịch 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (được đính kèm, đăng tải trên 

trang Website: www.cyk.edu.vn ) cụ thể như sau: 

- Ngành Y sỹ: 19 thí sinh; 

- Ngành Y học cổ truyền: 06 thí sinh 

2. Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển có trách nhiệm thực hiện hoàn thiện đầy đủ 

hồ sơ nhập học và làm thủ tục nhập học theo “thông báo hướng dẫn làm thủ tục nhập học 

và khai giảng trực tuyến” tại  https://tuyensinh.cyk.edu.vn/nhaphoc của nhà trường. 

3. Các thí sinh không có tên trong danh sách trúng tuyển, vui lòng tra cứu trong “danh sách 

thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhưng cần bổ túc hồ sơ”. 
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 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận:               KT. HIỆU TRƯỞNG 
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- Các đơn vị liên quan; 

- Các thí sinh;                         
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