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SỞ LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TP.HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2021 
 
 

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN 
Đại học liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng 

hình thức Vừa làm vừa học năm 2021 

 

Căn cứ Văn bản số 5486/BGDĐT-GDĐH ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc cho phép Trƣờng Đại học Trà Vinh liên kết đào tạo hình thức vừa làm 

vừa học với Trƣờng Trung cấp Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông báo số 2123/TBTS-ĐHTV ngày 08/06/2021 về tuyển sinh hệ Đại 

học hình thức Vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe của Trƣờng Đại 

học Trà Vinh năm 2021; 

Căn cứ quy định về mức lệ phí, học phí đào tạo của Trƣờng Đại học Trà Vinh; 

Trƣờng Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM thông tin chi tiết kế hoạch nhận hồ sơ 

xét tuyển, các khoản lệ phí và học phí đào tạo đại học, cao đẳng liên thông năm 2021, 

cụ thể nhƣ sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh: 

Ngƣời đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp 

THPT/ Bổ túc THPT hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên khối ngành sức 

khỏe do các cơ sở đào tạo trong nƣớc cấp. Ngƣời có bằng tốt nghiệp trình độ trung 

cấp nhƣng chƣa có bằng THPT/ bổ túc THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối 

lƣợng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản 

hƣớng dẫn thi hành. 

2. Phương thức tuyển sinh: 

- Hình thức tuyển sinh: Trƣờng tổ chức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển dựa 

trên kết quả học tập toàn khóa bậc trung cấp hoặc cao đẳng trở lên. 

- Ngành tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 

ST

T 

Mã 

ngành 

Tên ngành Đối tượng 

(người tốt 

nghiệp trình độ 

trung cấp, cao 

đẳng hoặc đại 

học) 

Ngưỡng đảm 

bảo chất lượng 

đầu vào 

Học phí tạm 

tính 

1 7720301 Điều dƣỡng 

1.Điều dƣỡng; 

2.Y sĩ (phải có 

thêm chứng chỉ 

chuyển đổi Điều 

dưỡng đã được 

đào tạo theo 

Thí sinh phải đạt 

một trong các tiêu 

chí sau: 

Tiêu chí 1: Học 

lực lớp 12 đạt loại 

-TC->ĐH: 

58.500.000đ/khoá 
(11,7tr học kỳ x 5 

học kỳ). 

-CĐ->ĐH: 

38.250.000đ/ khoá 
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đúng quy định. khá trở lên; 

Tiêu chí 2: Điểm 

chung bình chung 

các môn văn hóa 

THPT đạt từ 6,5 

trở lên; 

Tiêu chí 3: Tốt 

nghiệp THPT đạt 

loại Khá trở lên. 

Tiêu chí 4: Học 

lực lớp 12 đạt loại 

Trung bình và có 

5 năm kinh 

nghiệm công tác 

đúng với chuyên 

môn đào tạo; 

Tiêu chí 5: Tốt 

nghiệp trình độ 

Trung cấp, hoặc 

trình độ Cao 

đẳng, hoặc trình 

độ Đại học loại 

Khá trở lên. 

(12,75tr học kỳ x 3 

học kỳ). 

2 

Điều dƣỡng 

(chuyên 

ngành Điều 

dƣỡng phụ 

sản) 

1.Hộ sinh; 

2.Điều dƣỡng; 

3.Y sĩ (phải có 

thêm chứng chỉ 

chuyển đổi Điều 

dưỡng đã được 

đào tạo theo 

đúng quy định). 

-TC->ĐH: 

55.500.000đ/khoá 

(9,250tr học kỳ x 6 

học kỳ). 

-CĐ->ĐH: 

38.250.000đ/ khoá 

(12,750tr học kỳ x 

3 học kỳ). 

3 7720601 

Kỹ thuật 

xét nghiệm 

y học 

1.Xét nghiệm; 

2.Kỹ thuật viên 

xét nghiệm đa 

khoa; 

3.Các ngành 

thuộc khối 

ngành sức khoẻ 

và có chứng chỉ 

đào tạo bồi 

dƣỡng xét 

nghiệm. 

-TC->ĐH: 

68.500.000đ/khoá 
(13,7tr học kỳ x 5 

học kỳ). 

-CĐ->ĐH: 

41.700.000đ/ khoá 

(13,9tr học kỳ x 3 

học kỳ). 

4 7720701 
Y tế công 

cộng 

Các ngành thuộc 

khối ngành sức 

khoẻ. 

Thí sinh đã tốt 

nghiệp Trung 

cấp, hoặc Cao 

đẳng, hoặc trình 

độ Đại học trở 

lên. 

-TC->ĐH: 

58.500.000đ/khoá 
(11,7tr học kỳ x 5 

học kỳ). 

-CĐ->ĐH: 

38.250.000đ/ khoá 

(12,75tr học kỳ x 3 

học kỳ). 

Chú ý: Mức học phí toàn khoá được tính theo tổng số tín chỉ của từng chương trình 

đào tạo. Học phí đối với trình độ đại học 750.000 đ/1 tín chỉ. Mức học phí tạm tính 

trên(căn cứ theo số tín chỉ đào tạo khoá trước) có thể thay đổi(tăng, giảm) nếu 

chương trình đào tạo thay đổi làm thay đổi tổng số tín chỉ. 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển(ĐKDT) theo mẫu của trƣờng(ghi đầy đủ thông tin trong 

phiếu ĐKDT); 

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh và CMND/CCCD; 

- Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ THPT(đối với thí sinh áp dục 

tiêu chí 1, 2, 3 và 4 để xét tuyển); 

- 02 bản sao hợp lệ Bảng điểm toàn khóa và Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao 

đẳng, hoặc đại học trở lên; 
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- Bản sao Chứng chỉ chuyển đổi vào ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học hoặc Điều 

dƣỡng(đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp các ngành sức khỏe 

có ngành tốt nghiệp khác với ngành dự tuyển); 

- Bản sao hợp lệ các minh chứng quá trình công tác để xác định thâm niên chuyên 

môn(Quyết định tuyển dụng, hoặc Hợp đồng lao động hoặc Giấy xác nhận của 

cơ quan đang công tác) 

- Các minh chứng để đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên quy định trong văn bản hƣớng 

dẫn của Bộ GD&ĐT (nếu có); 

- Giấy giới thiệu cử đi học của cơ quan, đơn vị ngƣời học (nếu có); 

- 02 bì thƣ có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của ngƣời đăng ký xét 

tuyển, điện thoại, địa chỉ email (nếu có) . Trƣờng hợp ngƣời nhận không phải là 

thí sinh thì ghi rõ trên bì thƣ “Nhờ chuyển cho….”. 

4. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ và xét tuyển, nhập học, lệ phí:  

Nội dung Thời gian 

1.Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

05/12/2021 

2.Thời gian xét tuyển: Từ ngày 6/12/2021 đến 10/12/2021 

3.Công bố kết quả:  Trƣớc ngày 12/12/2021 

4.Làm thủ tục nhập học(dự kiến): 
Tháng 12/2020, Nhà trƣờng sẽ có thông 

báo cụ thể gửi đến thí sinh trúng tuyển 

5.Lệ phí:  
Hồ sơ: 60.000/ bộ 

Xét tuyển: 200.000đ/sv 

D. Địa điểm phát hành hồ sơ:  

 TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Trụ sở: 802/1-3-5, Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hƣng Thuận, Q.12, TP.HCM; 

điện thoại: 028-37.159.560; 028-37.159.561; 028-37.159.562 (Hotline/zalo: 

0936.60.63.64). 

Website: Email: BachKhoaHCM07@gmail.com; www.BachKhoaHCM.edu.vn./. 

Trường đại học Trà Vinh: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, phƣờng 5, Tp.Trà Vinh. 

 

 

Nơi nhận: 
-Tổ chức, cơ quan, học viên  

và những ngƣời quan tâm; 

-Lƣu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Tiến sĩ Đặng Văn Sáng 

 

mailto:BachKhoaHCM07@gmail.com;%20www.BachKhoaHCM.edu.vn./



