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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-CĐYT         Quảng Bình, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

TUYỂN SINH NĂM 2022  

 
 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG. 

1. Tên Trường: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình 

- Địa chỉ: Số 46- Hà Văn Quan,  phường Nam Lý, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

- Mã trường: CDD3103; Điện thoại phòng Đào tạo-HTQT: 02323 827 143  

- Email: yteqb@quangbinh.edu.vn, Website: ytequangbinh.edu.vn 

2. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Phan Thị Thanh Tâm, ĐT: 0912 550 837 

3. Phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Nguyễn Hữu Nghĩa, ĐT: 0919 750 502 

4. Ủy viên thường trực tuyển sinh: Phạm Quốc Việt, ĐT: 0912 983 128 

PHẦN II. CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN. 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTB-XH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; 

Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo thường xuyên; 

Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp và 

Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội Quy định về đào tạo thường xuyên; 

Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế; 

Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Giấy chứng nhận số 91/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 31/08/2021 của Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

Quyết định số 686/QĐ-CĐYT ngày 01/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Quảng Bình về việc ban hành quy chế tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Y tế 

Quảng Bình; 

 

mailto:yteqb@quangbinh.edu.vn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-22-2013-tt-byt-huong-dan-dao-tao-lien-tuc-y-te-204735.aspx
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PHẦN III. NGÀNH, NGHỀ TUYỂN SINH. 

1. Trình độ Cao đẳng. 
 

 

TT 
Ngành đào 

tạo 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Hình thức 

tuyển sinh 
Đối tượng tuyển sinh 

1 Dược  120 

Xét tuyển 
Tốt nghiệp THPT hoặc 

tương đương 
2 Điều dưỡng 140 

Tổng: 260 

1.1. Tiêu chí xét tuyển: 

- Đối tượng là người Việt Nam: lấy điểm trung bình chung học tập cả năm của 

03 năm học THPT đạt 5,0 điểm trở lên. 

- Đối tượng là người nước ngoài (Nước CHDCND Lào): lấy điểm trung bình 

chung kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT lớp 12 đạt 5,0 điểm trở lên.  

1.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng tại Website của trường: ytequangbinh.edu.vn); 

- Đối tượng là người Việt Nam: Bản sao có chứng thực học bạ THPT hoặc tương 

đương;  

- Đối tượng là người nước ngoài (Nước CHDCND Lào): Bản dịch sang Tiếng 

Việt giấy chứng nhận kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT lớp 12. 

2. Trình độ trung cấp. 
 

TT Ngành đào tạo 
Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Hình thức 

tuyển sinh 

Đối tượng tuyển sinh,  

tiêu chí xét tuyển 

1 Y sỹ đa khoa 35 

Xét tuyển 
Tốt nghiệp THPT hoặc tương 

đương. 
2 Dược  20 

Tổng: 55 
 

 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng tại Website của trường: ytequangbinh.edu.vn); 

- Đối tượng là người Việt Nam: 

+ Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong 

năm 2022.  

- Đối tượng là người nước ngoài (Nước CHDCND Lào): Bản dịch sang Tiếng 

Việt bằng tốt nghiệp THPT có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Trình độ sơ cấp. 

TT Nghề đào tạo 
Chỉ tiêu 

tuyển 

sinh 

Hình thức 

tuyển 

sinh 

Thời gian 

đào tạo 

Đối tượng tuyển sinh, 

tiêu chí xét tuyển 

1 
Chăm sóc người 

cao tuổi 
35 Xét tuyển 04 tháng 

Tốt nghiệp THCS trở 

lên hoặc tương đương 
 



3 
 

 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng tại Website của trường: ytequangbinh.edu.vn); 

- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương. 

4. Y sỹ định hướng chuyên ngành. 

TT 
Chuyên ngành 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Hình 

thức 

tuyển 

sinh 

Thời gian 

đào tạo 
Đối tượng tuyển sinh 

1 Y học cổ truyền Đào tạo 

theo nhu 

cầu 

Xét 

tuyển 

06 tháng 
Tốt nghiệp Y sỹ  

2 Y học dự phòng 06 tháng 
 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Đơn xin đăng ký học (theo mẫu đăng tại Website của trường: ytequangbinh.edu.vn); 

- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp Y sỹ. 
 

5. Đào tạo Hộ lý - Y công 

TT 
Chương trình 

đào tạo 

Chỉ tiêu 

tuyển sinh 

Hình thức 

tuyển 

sinh 

Thời gian 

đào tạo 
Đối tượng tuyển sinh 

1 Hộ lý - Y công 

Đào tạo 

theo nhu 

cầu 

Xét tuyển 01 tháng 
Tốt nghiệp THCS trở 

lên hoặc tương đương. 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Đơn xin đăng ký học (theo mẫu đăng tại Website của trường: ytequangbinh.edu.vn); 

- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp THCS trở lên hoặc tương đương. 
 

6. Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. 

- Đào tạo theo nhu cầu: Kiểm soát nhiểm khuẩn; Quản lý điều dưỡng,... 

- Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn Dược 

- Đối tượng đào tạo: Cán bộ Y tế đang hoặc sẽ hành nghề tại các cơ sở y tế Nhà 

nước, tư nhân. 
 

- Các đơn vị có nhu cầu đào tạo, gửi công văn đề nghị kèm danh sách người học 

về cho Trường; Cá nhân có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp tại Trường. 

 

PHẦN IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

1. Nhận hồ sơ: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 25/12/2022. 

2. Xét tuyển: Căn cứ vào số lượng hồ sơ dự tuyển đủ điều kiện nhà trường sẽ 

xét duyệt danh sách trúng tuyển và ký Giấy triệu tập để thí sinh đến nhập học. 

3. Địa điểm nộp hồ sơ. 

- Phòng Đào tạo - Hợp tác Quốc tế, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. 

- Địa chỉ: Số 46- Hà Văn Quan, phường Nam Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 

ĐT: 0232 3827143. 

Trong giờ hành chính các ngày làm việc hoặc gửi qua đường bưu điện. 
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4. Hội đồng tuyển sinh: Thành lập và thực hiện nhiệm vụ theo các quy định tại 

Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTB-XH ngày 07 tháng 07 năm 2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

5. Triển khai công tác tuyển sinh:  

- Thống nhất phương án tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh. 

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh. 

- Triển khai thu nhận hồ sơ tuyển sinh. 

6. Kinh phí tuyển sinh. Thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, 

nhân viên Nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận:                                   
- Sở LĐ-TB&XH; 

- Hiệu trưởng (để b/c) 

- Các Phòng, Khoa; 

- Bảng tin, Website Trường; 

- Lưu: VT, ĐT-HTQT.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Phan Thị Thanh Tâm 
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