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THÔNG BÁO 
Vv HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN 

 

Trường đang nhận hồ sơ tuyển sinh các ngành: 1 Điều dưỡng; 2.Y sĩ đa khoa; 3.Y 

sĩ Y học cổ truyền; 4.Dược sĩ; 5.Chăm sóc sắc đẹp; 6.Kế toán; 7.Kỹ thuật chế biến món 

ăn; 8.Quản lý đất đai; 9. Tin học ứng dụng;….. 

Dưới đây là nội dung hướng dẫn người học có nhu cầu học chương trình đào tạo Trung 

cấp theo hình thức chính quy của Trường Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh.  

Để quá trình đăng ký xét tuyển diễn ra liền mạch các Anh/Chị cần chụp lại các giấy tờ 

sau:  

1. Giấy Khai Sinh.  

2. CMND hoặc CCCD mặt trước mặt sau.   

3. Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời THCS hoặcTHPT.  

4. Học bạ (dành cho đối tượng đang học dở lớp 10, 11, 12).  

5. Bằng Tốt nghiệp Trung cấp/ CĐ/ĐH và Bảng điểm (dành cho đối tượng Tốt Nghiệp 

TC, CĐ, ĐH).  

Bước 1: Đăng ký xét tuyển online tại: www.BachKhoaHcm.edu.vn/xettuyen 

Bước 2: Gửi hồ sơ qua zalo số 0936606364, 0399899925 

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: 0936606364, 0399899925 (thầy Duy)  

Ghi chú: Sau khi trúng tuyển nhập học, thí sinh có trách nhiệm nộp hồ sơ và phí xét 

tuyển đầy đủ theo quy định, Trường Trung cấp Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kiểm 

tra, đối chiếu hồ sơ minh chứng đủ điều kiện trúng tuyển (thời gian thực hiện cụ thể sẽ thông 

báo sau). Do vậy, thí sinh lưu ý hướng dẫn thực hiện và chịu trách nhiệm về tính trung thực 

của hồ sơ dự tuyển. Quá trình hậu kiểm, Nhà trường sẽ loại các trường hợp hồ sơ không trung 

thực theo quy chế hiện hành. 

Trân trọng! 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

TS. Đặng Văn Sáng 

 


