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SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ 

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

 
Số: 309/KH-TCYT Quảng Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2015 

KẾ HOẠCH 
Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015 

Thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2015, Trường 
Trung cấp Y tế Quảng Bình ban hành kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên 
nghiệp (TCCN) hệ chính quy năm 2015 như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG :  

1. Tên Trường: Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình. 
- Địa chỉ: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 
- Mã số Trường: 3103 
2. Hiệu trưởng: Lê Viết Hùng, ĐT: 052 3845 589 
3. Thường trực Hội đồng tuyển sinh (HĐTS): 
3.1. Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo: Thái Thị Thu Hương 
- Chủ tịch HĐTS.  
- Điện Thoại: 052 3820 313 
3.2. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Chí Cương 
- Phó Chủ tịch HĐTS. 
- Điện thoại: 052 3822 329 
3.3. Trưởng  phòng Đào tạo: Phan Thị Thanh Tâm 
- Ủy viên thường trực HĐTS. 
- Điện thoại: 052 3827 143   
4. Điện thoại trực tuyển sinh: 052 3827 143 (Phòng Đào tạo). 

II. CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN: 

Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo (GD&ĐT) quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, 
đại học, cao đẳng và TCCN; 

Quy chế tuyển sinh TCCN ban hành theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT 
ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

Báo cáo số 1351/BC-TCYT ngày 22/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Trung 
cấp Y tế Quảng Bình về việc báo cáo kết quả tuyển sinh TCCN năm 2014 và kế 
hoạch tuyển sinh năm 2015; 

Quyết định số 28/QĐ-SYT ngày 03/02/2015 của Sở Y tế Quảng Bình về việc 
giao chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2015. 
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III. NGÀNH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 
Thời gian 
đào tạo 

Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 02 
năm 

01 
năm Tổng 

Trong 
ngân 
sách 

Ngoài 
ngân 
sách 

Ghi chú 

1 Y sỹ 01 x x 135 135 0 

2 Dược sỹ 02 x x 135 90 45 

3 Điều dưỡng 03 x x 180 135 45 

4 Hộ sinh 04 x  45 45 0 

Ngành Y sỹ: 
- Hệ đào tạo 02 năm: 
 24 tháng Y sỹ trung cấp 

+ 06 tháng định hướng 

chuyên ngành; 

- Hệ đào tạo 01 năm:  

12 tháng Y sỹ trung cấp 

+ 06 tháng định hướng 

chuyên ngành. 

 

Tổng cộng 495 405 90  

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: 
- Hệ đào tạo 02 năm: Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông 

(THPT) hoặc tương đương; 
- Hệ đào tạo 01 năm: Tuyển thí sinh đã tốt nghiệp TCCN chuyên ngành 

Y-Dược. 

V. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH: Xét tuyển. 
VI. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN: 
- Hệ đào tạo 02 năm: Điểm trung bình cả năm lớp 12. 
- Hệ đào tạo 01 năm: Điểm xếp loại tốt nghiệp TCCN chuyên ngành Y-Dược. 
- Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng ưu tiên: Thực hiện theo Quy chế tuyển 

sinh TCCN hiện hành của Bộ GD&ĐT. 
VII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: 
1. Hệ đào tạo 02 năm: Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 
- Túi đựng hồ sơ tuyển sinh TCCN năm 2015 theo mẫu của Trường phát hành 

(gọi là Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2015 ); 
- 01 bản sao hợp lệ các loại giấy tờ sau: 
+ Học bạ THPT hoặc tương đương; 
+ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (Nếu tốt nghiệp năm 2015 thì nộp 

bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời); 

+ Giấy khai sinh; 
+ Hộ khẩu; 
+ Các loại giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

- 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ nơi nhận cụ thể (Thí sinh chịu trách 

nhiệm với Địa chỉ ghi trên phong bì). 

2. Hệ đào tạo 01 năm: Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 
- Túi đựng hồ sơ tuyển sinh TCCN năm 2015 theo mẫu của Trường phát hành 

(gọi là Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN năm 2015 ); 
- 01 bản sao hợp lệ các loại giấy tờ sau: 
+ Bằng tốt nghiệp TCCN chuyên ngành Y-Dược; 
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+ Bảng kết quả học tập TCCN chuyên ngành Y-Dược; 
+ Giấy khai sinh; 
+ Hộ khẩu; 
+ Các loại giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

- 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ nơi nhận cụ thể (Thí sinh chịu trách 

nhiệm với Địa chỉ ghi trên phong bì). 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình. 

VIII. TỔ CHỨC TUYỂN SINH: 
1. Thành lập HĐTS và các Ban:  
Hội đồng tuyển sinh và các ban: Thành lập và thực hiện nhiệm vụ theo Quy 

chế tuyển sinh TCCN ban hành theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 
tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

2. Chuẩn bị cơ sở vật chất:  
- Máy tính và phần mềm phục vụ công tác tuyển sinh; 
- Các phương tiện, in ấn biểu mẫu, dự trù kinh phí (có bản dự trù kèm theo). 

3. Triển khai công tác tuyển sinh: 
Ngày 02/4/2015: Họp Hội đồng tuyển sinh phiên 1: 
+ Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐTS; 
+ Thống nhất phương án tuyển sinh; 
+ Dự kiến nhân sự Ban thư ký; 
+ Phổ biến, quán triệt Quy chế tuyển sinh. 
4. Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, xét tuyển: 
- Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 06/4/2015 đến 17h00 ngày 

18/12/2015. 
- Ngày 21/8/2015: Xét tuyển đợt 1, thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 1, gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đợt 1.  
- Ngày 18/12/2015: Xét tuyển đợt 2, thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển 

đợt 2, gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đợt 2. 
 Ngày xét tuyển có thể thay đổi căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển 

nộp vào trường. 
Báo cáo kết quả tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Y tế theo quy định.  

IX. TỔ CHỨC NHẬP HỌC: 
Sau thời gian 01 tuần làm việc kể từ ngày gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng 

tuyển, Nhà trường sẽ tổ chức làm thủ tục nhập học cho thí sinh, kiểm tra hồ sơ gốc 
của thí sinh để xác định tính chính xác, trung thực của Hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh TCCN hệ chính quy năm 2015 của Trường 
TCYT Quảng Bình, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường 
nghiêm túc thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh, nêu cao tinh thần trách nhiệm 
trong công tác tuyển sinh khi thực thi nhiệm vụ. 

Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y 



 4 

tế và các Ban ngành chức năng quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện để Trường hoàn 
thành tốt nhiệm vụ./. 

Nơi nhận:                                   
- Vụ GDCN-Bộ GD&ĐT; 
- Cục KHCN&ĐT-Bộ Y tế; 
- Sở GD&ĐT; 
- Sở Y tế;   
- Lãnh đạo Trường; 
- Các Phòng, Khoa; 
- Bảng tin, Website Trường; 
- Lưu: VT, ĐT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Lê Viết Hùng 

 

Để báo cáo 


