
 UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Số:          /TB-CĐYT        Khánh Hòa, ngày     tháng    năm 2022 
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

VĂN BẰNG 2 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022 

  

 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 trình độ Trung cấp 

năm 2022 cụ thể như sau: 

1. Ngành đào tạo: 

- Điều dưỡng 

- Dược 

- Y sỹ 

- Y sỹ y học cổ truyền 

- Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 

2. Thời gian đào tạo: 12 – 15 tháng 

 Lớp được học tập trung vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. 

3. Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học khối ngành sức khỏe 

hoặc khối ngoài ngành sức khỏe. 

4. Hình thức tuyển sinh:  Xét tuyển 

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường). 

  - 02 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT; 

- 02 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN trở lên; 

- 02 Bản sao công chứng bảng điểm TCCN trở lên; 

- 01 Bản sao công chứng giấy khai sinh; 

- 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc của thí sinh.. 

6. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ 01 hồ sơ. 

7. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:  

Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31/8/2022. 

Đợt 2: Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 30/11/2022. 

 (Lưu ý: Nhà trường chỉ xét tuyển các đợt tiếp theo nếu còn chỉ tiêu) 

8. Nơi nhận hồ sơ xét tuyển: 

- Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức 

chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên; 

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà  

(Địa chỉ DUY NHẤT, Số 84 Quang Trung, P Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) 

* Mọi thông tin liên hệ với Trường theo địa chỉ sau: 

 Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà  

 Số 84, Đường Quang Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 Điện thoại: 02583.521.166 hoặc 02583.521.576; 

 Fanpage: facebook.com/tuyensinhcdytkh 

 Website: tuyensinh.cyk.edu.vn 

 Zalo/cdytkh    

Nơi nhận: 

- BGH (báo cáo); 

- Các Phòng/Khoa/Bộ môn (thực hiện); 

- Đoàn TN (thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐT. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hồ Tá Phương 



  



 UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Khánh Hòa, ngày     tháng    năm 2020 
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2 

VĂN BẰNG 2 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2020 

 

Kính gửi: ………………………………………………… 

  

 Căn cứ kế hoạch năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Trường Cao đẳng Y tế 

Khánh Hòa; 
 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thông báo tuyển sinh Văn bằng 2 trình độ Trung cấp 

năm 2020 như sau: 

1. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển 

2. Các ngành đào tạo: 

- Điều dưỡng 

- Dược 

- Y sỹ 

- Y sỹ y học cổ truyền 

- Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 

3. Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học khối ngành sức khỏe 

hoặc khối ngoài ngành sức khỏe. 

4. Thời gian đào tạo: 12 – 15 tháng 

5. Hồ sơ xét tuyển và lệ phí xét tuyển: 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). 

  - 02 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT; 

- 02 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN trở lên; 

- 01 Bản sao công chứng bảng điểm TCCN trở lên; 

- 01 Bản sao công chứng giấy khai sinh; 

- 02 bì thư có dán tem. 

* Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/6/2020 đến 30/8/2020. 

- Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

 Lưu ý: Nhà trường tuyển sinh liên tục trong năm 

  

Mọi chi tiết liên hệ:  Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

Địa chỉ:       84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa  

Điện thoại:   0258.3521306  hoặc  0258.3521166       Hotline: 0772994585 hoặc 0905.390.898   

Website:   www.cyk.edu.vn                                 Fanpage: 

//Facebook.com/truongcdytkhanhhoa          ;    

          HIỆU TRƯỞNG 

 

http://www.cyk.edu.vn/
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