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THÔNG BÁO  
TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021 

 

1.Ngành đào tạo: 

Chuyên ngành Chuyên ngành 

1. Dƣợc sĩ  6.Kỹ thuật chế biến món ăn 

2. Y sĩ 7.Kế toán doanh nghiệp 

3. Y sĩ Y học cổ truyền 8. Quản lý đất đai 

4. Điều dƣỡng 
9.Tin học ứng dụng (Đồ hoạ - Mạng máy 

tính- Lập trình ứng dụng – Sửa chữa bảo trì) 
5. Chăm sóc sắc đẹp 

2. Đối tƣợng tuyển sinh và Thời gian đào tạo 

Đối tƣợng Thời gian học Ghi chú 

- Học sinh tốt nghiệp TC, CĐ, ĐH, hoặc Sơ 

cấp >=12 tháng đúng chuyên ngành 

1 năm. 
Học 1 chương 

trình, cấp bằng 

Trung cấp - Học sinh đã tốt nghiệp THPT, BT THPT, 

THCS  

1,5 năm 

- Học sinh đã học xong lớp 11 (hoặc đã học 

xong lớp 12 nhưng rớt TN THPT/BTTHPT) 

2 năm 
Học chương trình 

kép, cấp hai 

bằng: Trung cấp 

và THPT GDTX 

- Học sinh đã học xong lớp 10                                                        2 năm 6 tháng 

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS 3 năm 

3. Hồ sơ nhập học 

1-Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán hình và xác nhận của địa phương 

hoặc cơ quan công tác. (Có thể tải trên www.BachKhoaHCM.edu.vn) 

2-Bằng Tốt nghiệp Trung cấp, CĐ, ĐH(Nếu thí sinh đã tốt nghiệp TC, CĐ hay ĐH), 

hoặc Bằng tốt nghiệp THPT/ BT THPT/THCS(hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời)(nộp Bản sao y bản chính); 

3-Học bạ lớp 10, 11, 12 đối tượng thí sinh đang học dở lớp 10, 11, 12(nộp bản chính). 

4-Giấy khai sinh, thẻ CCCD/CMND(sao y bản chính). 

5-04 tấm hình 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh vào mặt sau hình. 

6-02 bì thư ghi rõ địa chỉ liên lạc có dán tem. 



4. Quyền lợi ngƣời học: 

- Học sinh thuộc đối tượng Tốt nghiệp THCS được Nhà nước hỗ trợ (cấp bù) 100% học phí 

toàn khóa học theo quy định. 

- Được xác nhận hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi học tập suốt khoá học.  

- Được xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. 

- Được giới thiệu việc làm trong thời gian học, được giới thiệu nhà trọ giá rẻ khi tham gia 

học tại trường. 

5. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển 

- Đợt 1: Từ ngày 01/04/2021 đến 04/8/2021. Khai giảng dự kiến ngày 05/8/2021 

- Đợt 2: Từ ngày 05/8/2021 đến 30/09/2021. Khai giảng dự kiến ngày 05/10/2021 

- Đợt 3: Từ ngày 06/10/2021 đến 04/11/2021. Khai giảng dự kiến ngày 05/12/2021 

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (7h30 – 20h30); Chủ nhật làm việc (7h30-17h00) 

ĐỊA CHỈ PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ:  

Trƣờng Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh:  

-Địa chỉ: Số 802-804 Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM (Gần cầu 

vượt Quang Trung và ngã tư Chợ Cầu);  

-Điện thoại: (028)-37.159.560-(028)-37.159.561– (028)-37.159.562 – Hotline(zalo): 

0936.606.364; Email: BachKhoaHCM07@gmail.com; Website: www.BachKhoaHCM.edu.vn./. 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu, 

- Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan, 

- Học sinh, phụ huynh, 

- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƢỞNG 

 
TS. Đặng Văn Sáng 

 

mailto:BachKhoaHCM07@gmail.com
http://www.bachkhoahcm.edu.vn/



