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                  Khánh Hòa, ngày     tháng     năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học  

Năm học 2022-2023 
 

 Nhằm hỗ trợ cho quý phụ huynh và thí sinh khi đến làm thủ tục nhập học trực tiếp tại 

trường, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập học như sau: 

1.  Thời gian và địa điểm: 

 - Thời gian: từ 08 giờ 00, ngày 06/9/2022. 

  + Buổi sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 

  + Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00 

 - Địa điểm:  Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.  

   Số 84 Quang Trung, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa  

2. Hướng dẫn làm thủ tục nhập học:  

 2.1. Hồ sơ nhập học, gồm: 

1. Giấy báo trúng tuyển và nhập học (bản chính); 

2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời dành cho thí sinh tốt 

nghiệp năm 2022 (02 bản sao có chứng thực); 

3. Học bạ THPT (02 bản sao có chứng thực); 

4. Hộ khẩu thường trú (01 bản sao có chứng thực); 

5. Giấy khai sinh (01 bản sao có chứng thực); 

6. Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 6 tháng) 

7. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có);  

** Lưu ý: Các thí sinh đăng ký hồ sơ xét tuyển ONLINE được trúng tuyển khi đến làm 

thủ tục nhập học trực tiếp tại trường phải nộp thêm 01 bộ hồ sơ, gồm:  

  - 01 Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời dành cho thí sinh tốt nghiệp năm 2022);  

  - 01 bản sao công chứng học bạ THPT;  

  - 01 bản sao công chứng hộ khẩu thường trú  

  2.2. Học phí và một số quy định khác: thể hiện cụ thể trên giấy báo nhập học 

3.Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.  

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

   Số điện thoại: 0258 3521 166 0258 3521 306  

  

Nơi nhận:                  HIỆU TRƯỞNG 
- HĐTS, BGH;             

- Các đơn vị liên quan; 

- Các thí sinh;                         

- Lưu: VT-ĐT.      

                                       Hồ Tá Phương                        

      


