
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1
NĂM 2020

Thực hiện kể hoạch tuyển sinh năm học 2020 -  2021, trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai thông báo tuyển sinh các ngành đào tạo như sau:

A. TRÌNH Đ ộ CAO ĐẲNG

Hệ Ngành đào tạo Mã
ngành

Chỉ
tiêu

Thòi gian 
hoc Đối tưọng Hình thức tuyển sinh

CHÍNH
QUY

Điều dưỡng 6720301 220

3 năm

Thí sinh tốt
nghiệp
THPT
hoặc
BTTH

XÉT TUYỂN: theo 2 phương thức:
* Phương thức 1\ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc 
gia năm 2020.
* Phương thức 2\ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT 
(xét điểm trung bình môn cả năm của lớp 12).
* Môn xét tuyển (áp dụng cho cả 2 phương thức): 1 trong 6 tổ hợp:

+ T o á n -V ă n  + Khoa học tự  nhiên -  Văn 
+ T o á n -A n h  + Khoa học tự  nhiên -  Anh 
+ Văn -  Anh + Khoa hộc tự  nhiên -T oán ; 7

* Khoa học tự  nhiên (vật lý -  hóa học -  sinh học) l ’1

Dược 6720201 270

Hộ sinh 6720303 50

Kỹ thuật Phục hồi chức năng 6720603 70

Kỹ thuật xét nghiệm y học 6720602 70

VĂN 
BẰNG 2 Dược 6720201 50 1,5 năm

Thí sinh đã 
tốt nghiệp 
Cao đẳng y 
trở lên

i  \
- XÉT TUYẺN: dựa vào kểt quả thi tốt nghiệp cao đẳng y trở Ị S ^  
(lý thuyêt và thực hành). Đôi với kêt quả theo học chê tín chỉ dựàSí; 
vào điểm tích lũy toàn khóa.

LIÊN
THÔNG

VỪA
LÀM
VỪA
HỌC

Điều dưỡng 6720301 200

1,5 năm

Viên chức 
y tế đã tốt 
nghiệp 
THPT 
hoặc
BTTH, có 
bằng tốt

- XÉT TUYẺN: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung 
cấp y trở lên (lý thuyết và thực hành) của ngành tương ứng.

Dưọc 6720201 200

Hộ sinh 6720303 100



Hệ Ngành đào tạo Mã
ngành

Chỉ
tiêu

Thòi gian 
học Đối tượng Hình thức tuyển sinh

Kỹ thuật Phục hồi chức năng 6720603 30
nghiệp 
trung cấp 
trở lên của 
ngành 
tương ứng

Kỹ thuật xét nghiệm y học 6720602 40

HÒ Sơ  ĐĂNG KÝ XÉT TUYÊN VÀ THỜI GIAN TUYẺN SINH CỦA CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG
Hệ H ồ sơ đăng  ký xét tuyển T hờ i g ian tuyển sinh

CH ÍN H
QUY

- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải trên trang web trường).

- Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 (nếu 
xé: theo phương thức 1) hoặc bản sao học bạ lớp 12 (nếu xét theo 
phương thức 2).

- Bản sao bàng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 
THPT tạm thời.

- Bản sao giấy xác nhận ưu tiên (nếu có).

- Một phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của 
thí sinh ở phần NGƯỜI NHẬN.

* Tất cả bỏ vào một túi đựng hồ sơ, gửi bưu điện chuyển phát nhanh 
hoặc nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

- Đợt 1: từ ngày ra thông báo đển hết ngày 15/8/2020.

LIỀN
THÔNG

VỪA
LÀM
VỪA
HOC•

- Thí sinh mua trực tiếp hồ sơ xét tuyển cao đẳng liên thông tại trường 
Cao đẳng Y tế Đồng Nai. - Đ ợ tl:  từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/4/2020.



B. TRÌNH Đ ộ TRUNG CẤP

Hệ N gành 
đào tao •

M ã
ngành

C hỉ
tiêu

T hờ i g ian 
học Đối tư ợ ng H ình  th ử c  tuyển  sinh T hờ i gian 

tuyển sinh

CHÍNH
QUY Y sĩ 5720101 70

2,5 năm 
(gồm 2 năm 
đa khoa + 6 
tháng định 
hướng YHCT 
hoặc định 
hướng YHDP)

Thí sinh tốt nghiệp 
THPT hoặc BTTH

- XÉT TUYẺN: dựa vào điểm học bạ 
lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT 
hoặcBTTH.
- Môn xét tuyển: 1 trong 2 tổ hợp
+ Ngành Y sĩ: Toán -  Sinh; Toán -  
Văn.

- Đợí 1 : từ ngày ra thông 
báo đến hết ngày 
15/8/2020.

DflMG r
, T ặ

VĂN
BẦNG

2

Điều
dưỡng 5720301 30

1 năm Thí sinh đã tốt nghiệp 
Trung cấp y trở lên

- XÉT TUYẺN: dựa vào kết quả thi 
tốt nghiệp Trung cấp y trở lên (lý 
thuyết và thực hành). Đối với kết quả 
theo học chế tín chỉ dựa vào điểm tích 
lũy toàn khóa.

Dược 5720201 30

Kỹ thuật 
Phục hồi 
chức năng

5720603 30

Kỹ thuật 
xét
nghiệm Y 
học

5720602 20

Hồ sơ đăng ký xét tuyển trung cấp gồm

f-+  Phiếu đăng ký xét tuyển (tải trên trang web trường).
+ Bản sao học bạ lớp 12 hoặc bảng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc BTTH.
+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
+ Bản sao bàng tốt nghiệp Trung cấp và bảng điểm (đối với các ngành hệ Văn bằng 2). 
+ Giấy xác nhận ưu tiên (nểu có).
+ Một phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh ở phần 
NGỮỎI NHÂN.



• Tất cả bỏ vào túi đựng hồ sơ, gửi bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Mọi chi tiết về tuyển sinh xin liên hệ trực tiếp Ban Tư vấn tuyển sinh của trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai; địa chỉ: Khu phố 9, 
p. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; số điện thoại: 0251.2211154; website: www.cvd.edu.vn.

Đồng Nai, ngày <LO tháng 02 năm 2020 
HIẼU TRƯỞNG

http://www.cvd.edu.vn

