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SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ 
XÃ HỘI TP.HCM 

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 13 tháng 08 năm 2018 

 
 

 
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ÔN-THI TUYỂN SINH 

Đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 3-năm 2018 
 

Căn cứ Văn bản số 5486/BGDĐT-GDĐH ngày 08/11/2016 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Trà Vinh liên kết đào tạo hình thức vừa làm 
vừa học với Trường Trung cấp Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Kế hoạch số 2179/KHTS-ĐHTV ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Trường 
Đại học Trà Vinh về Tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2018; 

Căn cứ Thông báo số 2180/TB-ĐHTV ngày 10 tháng 08 năm 2018 của Trường 
Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đại học liên thông tại Trường Trung cấp Bách Khoa 
Tp.HCM; 

Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM thông báo chi tiết kế hoạch phát nhận hồ 
sơ, ôn thi, thi tuyển và các khoản lệ phí ôn thi, thi tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng 
liên thông năm 2018, cụ thể như sau: 

A. Môn thi, thời gian, lệ phí: 

TT 
Ngành 
đào tạo 

Đối tượng tuyển 
Môn thi 

tuyển 

Thời 
gian ôn 

tập 

Lệ phí hồ sơ, ôn thi, thi 
tuyển đầu vào và học phí 

1 
Điều 
dưỡng 

-Tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp 
Điều dưỡng;  

-Tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp Y 
sĩ/Y sĩ đa khoa/Y 
sĩ y học cổ truyền 
(có chứng chỉ 
chuyển đổi điều 
dưỡng). 

Thi 
tuyển 3 
môn: 

1.Toán; 

2.Cơ sở; 
ngành; 

3.Chuyên 
ngành 

30 tiết/ 
môn x 3 
môn= 
90 tiết 

*Lệ phí: 

-Hồ sơ: 100.000 

-Ôn thi: 900.000 

-Thi tuyển: 450.000 

Cộng: 1.450.000/sv 

*Học phí: 

- TC->ĐH: 58.500.000đ/khoá 

(11,7tr học kỳ x 5 học kỳ). 

- CĐ->ĐH: 35.100.000đ/ khoá 

(11,7tr học kỳ x 3 học kỳ). 
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2 

Điều 
dưỡng 
(Chuyên 
ngành 
Điều 
dưỡng 
Phụ 
sản) 

-Tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp 
ngành Hộ Sinh;  

-Tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp Y 
sĩ sản nhi có chứng 
chỉ chuyển đổi 
Điều dưỡng; Điều 
dưỡng trung cấp 
có chứng chỉ phụ 
sản(hộ sinh) có 
thời gian đào tạo 
06 tháng. 

Thi 
tuyển 3 
môn: 

1.Toán; 

2.Cơ sở; 
ngành; 

3.Chuyên 
ngành 

30 tiết/ 
môn x 3 
môn= 
90 tiết 

*Lệ phí: 

-Hồ sơ: 100.000 

-Ôn thi: 900.000 

-Thi tuyển: 450.000 

Cộng: 1.450.000/sv 

*Học phí: 

- TC->ĐH: 60.750.000đ/khoá 

(12,15tr học kỳ x 5 học kỳ). 

- CĐ->ĐH: 36.450.000đ/ khoá 

(12,15tr học kỳ x 3 học kỳ). 

3 

Kỹ 
thuật 
xét 
nghiệm 
y học 

Tốt nghiệp Trung 
cấp, Cao đẳng 

ngành Xét nghiệm, 
Kỹ thuật viên xét 
nghiệm đa khoa 
hoặc tốt nghiệp 
Trung cấp, Cao 
đẳng các ngành 

thuộc khối ngành 
khoa học sức khoẻ 
và đã qua lớp đào 
tạo chuyên khoa 

xét nghiệm 6 
tháng. 

Thi 
tuyển 3 
môn: 

1.Toán; 

2.Cơ sở; 
ngành; 

3.Chuyên 
ngành 

30 tiết/ 
môn x 3 
môn= 
90 tiết 

*Lệ phí: 

-Hồ sơ: 100.000 

-Ôn thi: 900.000 

-Thi tuyển: 450.000 

Cộng: 1.450.000/sv 

*Học phí đối tượng liên 
thông đúng ngành: 

- TC->ĐH: 64.500.000đ/khoá 

(12,9tr học kỳ x 5 học kỳ). 

- CĐ->ĐH: 38.700.000đ/ khoá 

(12,9tr học kỳ x 3 học kỳ). 

(Chú ý: HV thuộc đối tượng 
liên thông ngành gần học 
thêm 11 tín chỉ và học phí 
phải nộp bổ sung 8.250.000đ 
so với SV liên thông đúng 
ngành) 

4 

Giáo 
dục 
mầm 
non 

Tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp 
ngành Sư phạm 
mầm non, Giáo 
dục mầm non 

Xét 
tuyển: 

Sử dụng 
kết quả 
học tập 
trung 
cấp, cao 
đẳng 

Không 
ôn 

*Lệ phí: 

-Hồ sơ: 100.000 

-Xét tuyển: 200.000 

Cộng: 300.000/sv 

*Học phí: 

-TCĐH: 23.500.000đ/ khoá 

(4,7tr x 5 học kỳ) 

-TCĐH: 14.100.000đ/khoá 

(4,7tr x 3 học kỳ) 
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B. Thời gian ôn thi, thi tuyển ngành Điều dưỡng: 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển: đến hết ngày 30/10/2018. 

- Thời gian ôn thi: Từ ngày 10/10/2018 đến hết ngày 10/11/2018. 

- Ngày thi tuyển: ngày 24&25 tháng 11 năm 2018(Thứ 7 và chủ nhật). 

C. Thời gian xét tuyển ngành Giáo dục mầm non:  

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: đến hết ngày 30/10/2018. 

- Xét tuyển hàng tháng khi đủ số lượng tổ chức lớp học. 

D. Địa điểm phát hành hồ sơ:  

 TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Cơ sở 1: 802/1-3-5, Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM; điện 
thoại: 08-37.159.560; 08-37.159.561; 08-37.159.562. (học viên liên hệ theo nhóm gặp cô 
Lý Phó Trưởng phòng Đào tạo) 

 Cơ sở 2: Số 33, Đường 52, Cư xá Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. HCM(điện thoại: 08-
38.666.305). 

Học viên ở xa có thể nhận & nộp hồ sơ tại: 

 - Phòng Điều dưỡng-Bệnh viện Bình Chánh, số E9/5 Tân Túc, TT. Tân Túc, Hồ Chí 
Minh, Tp.HCM(liên hệ cô Phương Điều dưỡng Trưởng). 

- Phòng Điều dưỡng-Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, 
Quận 5, Hồ Chí Minh(liên hệ cô Hoa Điều dưỡng Trưởng). 

 Website: www.BachKhoaHCM.edu.vn; Email: BachKhoaHCM07@gmail.com 
 
Nơi nhận: 
-Tổ chức, cơ quan, học viên và những 
người quan tâm ; 
-Lưu VT. 

 
 
 
 

 




