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THÔNG BÁO  

TUYỂN SINH NĂM 2022- ĐỢT 3  
 

 Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2022 của trường Trung cấp Y tế BRVT; 

 Hội đồng tuyển sinh trường Trung cấp Y tế BR-VT thông báo kế hoạch tuyển sinh 

năm 2022 như sau: 

1. Bậc Trung cấp hệ Chính quy và Vừa làm vừa học(VLVH)  

1.1. Bậc trung cấp: 120  

 

1.2 Bậc cao đẳng (Liên kết đào tạo với trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai): 260 

 

STT Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu TS 

Cao đẳng chính quy, liên thông VLVH & VB2 

1 Điều dưỡng 90 

2 Dược 90 

3 Hộ sinh 80 

 

2. Đối tượng - phạm vi tuyển sinh:  

 - Đối tượng tuyển sinh bậc Trung cấp hệ Chính quy: đã tốt nghiệp Trung học phổ 

thông(THPT) hoặc tương đương.  

 - Đối tượng tuyển sinh bậc Trung cấp hệ VLVH: đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên 

    - Đối tượng tuyển sinh bậc Cao đẳng chính quy: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương 

đương.  

    - Đối tượng tuyển sinh bậc Cao đẳng liên thông VLVH: đã tốt nghiệp trung cấp các 

ngành tương ứng. 

STT Tên ngành, nghề đào tạo Hệ đào tạo Chỉ tiêu TS 

1 Điều dưỡng  Chính quy  30 

2 Y sĩ  Chính quy & VLVH  30 

3 Hộ sinh  Chính quy  30 

4 Dược  VLVH  30 
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    -  Đối tượng tuyển sinh bậc Cao đẳng văn bằng 2: đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên. 

 - Phạm vi tuyển sinh: trong và ngoài tỉnh 

3. Thời gian và địa điểm đào tạo:  

- Thời gian đào tạo: 

+ Trung cấp chính quy: 24 tháng  

+ Trung cấp VLVH: Dược sỹ: 14-18 tháng, Y sĩ: 16- 20 tháng  

+ Cao đẳng chính quy: 3 năm. 

+ Cao đẳng liên thông VLVH: 1.5 năm 

+ Cao đẳng Dược VB 2 ngoài ngành : 02 năm/ trong ngành: 1.5 năm.  

    - Địa điểm đào tạo: Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

4. Thời gian nhận hồ sơ:  

   - Bậc Trung cấp:  

  + Đợt 3: nhận hồ sơ từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 20/12/2022. 

 - Bậc Cao đẳng:  

  Từ ngày 03/01/2022 đến 25/12/2022 và chia thành nhiều đợt trong năm theo 

quy chế của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

3. Căn cứ xét tuyển: 

 - Bậc Trung cấp hệ Chính quy và VLVH: căn cứ vào điểm tổng kết 03 năm THPT 

hoặc tương đương.  

 - Bậc Cao đẳng hệ Chính quy: xét tuyển theo 02 phương thức. 

* Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2022. 

* 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: 

+ Toán – Văn                     

       + Toán – Anh                    

       + Văn – Anh  

+ Khoa học tự nhiên – Văn 

+ Khoa học tự nhiên – Anh 

+ Khoa học tự nhiên –Toán 

 * Lưu ý: Khoa học tự nhiên (Vật lý – Hóa học – Sinh học) 
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- Bậc Cao đẳng liên thông VLVH: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp 

Trung cấp y, dược trở lên (lý thuyết và thực hành) của ngành tương ứng. Đối với 

kết quả theo học chế tín chỉ dựa vào điểm tích lũy toàn khóa. 

- Bậc Cao đẳng Dược VB 2 trong ngành: dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Cao 

đằng Y trở lên hoặc điểm trung bình toàn khóa.  

- Bậc Cao đẳng Dược VB 2 ngoài ngành: xét tuyển theo phương thức 2 của 

Cao đẳng chính quy hoặc dựa vào kết quả xếp loại trên bằng tốt nghiệp THPT hoặc 

BTVH.  

4. Hồ sơ tuyển sinh: 

4.1 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh hệ trung cấp vừa làm vừa học: 

 1. Phiếu đăng ký tuyển sinh (mua tại trường hoặc tải trên trang website 

http://www.hsbrvt.edu.vn)  

 2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa (BTVH). 

 3. Bản sao học bạ THPT hoặc bổ túc văn hóa (có đầy đủ điểm tổng kết của 

03 năm học THPT)  

 4. Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học  

 5. Bảng điểm học tập Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học  

 6. Giấy xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có) 

 7. Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc (nếu có) 

 4.2 Hồ sơ đăng ký xét tuyển bậc trung cấp hệ Chính quy:  

1. Phiếu đăng ký tuyển sinh (mua tại trường hoặc tải trên website) 

2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTVH. 

3. Bản sao học bạ THPT hoặc bổ túc văn hóa (có đầy đủ điểm tổng kết của 

03 năm học THPT)  

4. Giấy xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có) 

 4.3 Hồ sơ đăng ký xét tuyển bậc Cao đẳng hệ Chính quy: 

1. Phiếu đăng ký xét tuyển (tải trên trang website http://www.cyd.edu.vn). 

2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

tạm thời 

3. Bản sao học bạ lớp 12 hoặc bảng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc BTTH.   

4. 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thí 

sinh 

 

 

 

http://www.cyd.edu.vn/
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 4.4  Hồ sơ đăng ký xét tuyển bậc Cao đẳng hệ VLVH : 

1. 01 đơn đăng ký xét tuyển cao đẳng liên thông vừa làm vừa học (có xác 

nhận của cơ quan nơi công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú). 

2. Bản sao bảng điểm và bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược trở lên. 

3. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTTH. 

4. Bản sao quyết định tuyển dụng CCVC của cấp có thẩm quyền hoặc hợp 

đồng làm việc trong các cơ sở y tế (nếu có) 

5. Bản sao Hộ khẩu. 

6. Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có). 

7. 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc của 

thí sinh.  

     4.5  Hồ sơ đăng ký xét tuyển bậc Cao đẳng Dược VB2 gồm có: 

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

2. Bản sao học bạ lớp 12 

3. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT 

4. Bản sao bảng điểm và bằng tốt nghiệp cao đẳng Y trở lên (đối với cao 

đẳng Dược văn bằng 2 cùng ngành).  

 5 . Địa điểm mua và nộp hồ sơ xét tuyển:  

  - Địa điểm mua hồ sơ xét tuyển: Phòng Tài vụ- Trường Trung cấp Y tế BR-VT 

  - Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển: Phòng Đào tạo- Trường Trung cấp Y tế BR-VT  

 Địa chỉ: 1165 Võ Văn Kiệt, ấp Tây, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Số điện thoại 0254 3 74 25 88 hoặc xem tại Website: 

http://www.hsbrvt.edu.vn 

  

Nơi nhận: 

 - Ban giám hiệu(b/cáo); 

 - Các PBM(t/hiện); 

 - Đăng Website, Fanpage; 

 - Lưu: VT, ĐT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 

 

 

 

 

Lê Tấn Cường 

 

http://www.hsbrvt.edu.vn/
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