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THỒNG BÁO TUYẺN SINH ĐỌT 4 - NĂM 2020 
(Từ ngày 01/11/2020 đến 30/11/2020)

Căn cứ vào kê hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 của Trường Cao đăng
Y tế Đồng Nai thông báo tuyên sinh đợt 4 như sau:
1. Hệ Cao đắng chính quy các ngành:

- Điều dưỡng
- Dược
- Hộ sinh
- Kỹ thuật Phục hồi chức năng
- Kỹ thuật Xét nghiệm y học

❖ Đối tuợng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc BTTH
❖ Phương thức xét tuyển: Xét tuyền dựa vào kết quả thi THPT năm 2020 

Hoặc xét tuyển theo học bạ lóp 12 gồm các tố họp môn.
❖ Thí sinh chọn 1 trong 6 tô họp sau:

1. Toán - Văn 4. Khoa học tự nhiên - Văn
2. Toán-Anh 5. Khoa học tự nhiên - Anh
3. Văn - Anh 6. Khoa học tự nhiên - Toán

* Khoa học tự nhiên: (vật lý - hóa học - sinh học)
2. Hệ Cao đẳng liên thông vừa làm vừa học:

- Điều dưỡng
- Dược
- Hộ sinh
- Kỹ thuật Phục hồi chức năng
- Kỹ thuật Xét nghiệm y học

♦♦♦Đối tưọ’ng tuyển sinh: thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp y dược của ngành 
tương ứng.

♦♦♦ Hình thức xét tuyển: Xét tuyển kết quả thi tổt nghiệp Trung cấp y, dược 
của ngành tương ứng.
3. Hệ Trung câp chính quy:

- Y sĩ
- Điêu dưỡng văn băng 2
- Dược văn băng 2
- Kỹ thuật Phục hôi chức năng văn băng 2



- Kỹ thuật Xét nghiệm y học văn bằng 2
♦♦♦ Đối tưọìig tuyên sinh: học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc BTTH hoặc đã tốt 

nghiệp trung cấp y, dược trở lên đối với văn bằng 2 các ngành.
♦♦♦ Hình thức xét tuyển:

- Xét tuyên dựa vào kết quả thi THPT năm 2020 hoặc xét tuyến học bạ lóp
12 theo các tổ họp môn (đối với ngành Y sĩ).

- Xét tuyên dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung cấp y, dược trở lên của 
ngành tương ứng.
❖ Môn xét tuyển: thí sinh chọn 1 trong 2 tổ họp sau:

1. Toán-Văn 2. Toán-Sinh
4. Hệ Cao đăng Dưọ’c văn bằng 2: Cùng ngành Y và ngoài ngành Y

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng Y trở lên (cùng 
ngành Y) và tốt nghiệp Cao đăng, Đại học (ngoài ngành Y).
❖ Hình thức xét tuyến:

Xét tuyến kết quả thi tốt nghiệp Cao đăng y trở lên của ngành tương ứng 
(cùng ngành Y) Hoặc điếm học bạ lóp 12 (ngoài ngành Y).
> Hồ SO’ đăng ký xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyên: tải file tại website trường:
http://cvd.edu.vn/Data/files/PHIEUXETTUYENTC2020.pdf
http://cvd.edu.vn/Data/files/PHIEUXETTUYENCD2020.pdf
http://cyd.edu.vn/Data/files/PHIEUXETTUYENCDVB2-2020.pdf.

- Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2020 (xét theo phương 
thức 1) hoặc bản sao học bạ lóp 12 (xét theo phương thức 2).

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chửng nhận tốt nghiệp THPT 
tạm thời.

- Bản sao giây xác nhận ưu tiên (nếu có).
Riêng hồ SO' đăng ký xét tuyển Cao đắng liên thông VLVH: phát hành tại 

trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
> Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp Ban Tư vấn tuyên sinh của trường Cao đắng

Y tê Đồng Nai - Khu phố 9, Tân Biên, Biên Hòa, Đong Nai;
Số điện thoại: 0251.2211152 hoặc 0251.2211154; website: www.cyd.edu.vn.
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