
SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ 

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

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2017 

(Hệ đào tạo 01 năm; 1,5 năm: Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp sơ cấp Dược tá, Trung cấp trở lên) 

 

1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này) 

2. Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN 

3. Tên trường đăng ký tuyển sinh: TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ QUẢNG BÌNH                     Mã trường 

4. Ngành dự tuyển: (Y sỹ; Dược sỹ trung cấp; Điều dưỡng; Hộ sinh) 

.........................................................................................Hệ đào tạo (01 năm/1,5 năm):............................ 

5. Họ, chữ lót và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu): 

..................................................................................................................  

6. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh:  

      (nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 ở ô đầu). 

7. Dân tộc: (ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm)……………………………… 

8. Hộ khẩu thường trú: {ghi  rõ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)} 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

9. Cơ quan công tác (nếu có): ........................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………........................ 

10. Tốt nghiệp:   Sơ cấp ����  Trung cấp �  Cao đẳng �     Đại học  �    Năm tốt nghiệp:................................... 

Ngành:......................................................Trường:.............................................................................................................. 

11. Thuộc khu vực ưu tiên nào thì khoanh tròn vào kí hiệu khu vực đó: KV1,   KV2 -NT,     KV2,     KV3.  

12. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu đối tượng đó: 

(01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống) 

13. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào một ô)  

14. Địa chỉ báo tin, nhận giấy báo trúng tuyển: {ghi  rõ số nhà, đường phố, 

thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)}........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….. ...….Điện thoại liên hệ:…………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật, bản thân tôi chấp hành tốt các quy định 
của pháp luật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh trung cấp hiện hành của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 
Ghi chú: Sau ngày xét tuyển, mọi yêu cầu sửa đổi bổ sung nội dung lời khai sẽ không được chấp nhận.      

Ngày..........tháng.........năm 2017 

     Thí sinh ký, ghi rõ họ tên                                              

 

 

 

 

 

 

  

  

          

Giới 

(Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

Mã tỉnh Mã huyện 

      Ngày          Tháng       Năm 

3 1 0 3 
ng 



HƯỚNG DẪN HỒ SƠ 
Tuyển sinh trình độ Trung cấp năm 2017_Hệ đào tạo 01 năm; 1,5 năm 

 

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 

- 01 Phiếu đăng ký tuyển sinh trình độ trung cấp năm 2017 (mẫu do Trường phát hành, 

tải mẫu phiếu tại Website: ytequangbinh.edu.vn hoặc nhận tại Phòng Đào tạo khi đến nộp 

hồ sơ dự tuyển); 

- 01 bản sao hợp lệ các loại giấy tờ sau: 

+ Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên (hoặc bằng sơ cấp Dược tá + Bằng tốt nghiệp THPT); 

+ Bảng kết quả học tập Trung cấp trở lên (hoặc bảng kết quả học tập sơ cấp Dược tá); 

+ Giấy khai sinh; 

+ Các loại giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). 

* Lưu ý: 

- Thí sinh mang bản gốc của các giấy tờ trên đến Trường, cán bộ tuyển sinh của 

Trường phôtô và trả lại bản gốc, giữ lại bản phôtô (không cần công chứng). 

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sắp xếp theo thứ tự như trên.  

II. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

Hồ sơ dự tuyển nộp tại: 

Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình (Đ/c: Tổ dân phố 14, phường Nam 

Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) trong giờ hành chính các ngày làm việc hoặc gửi qua 

đường bưu điện. 

III. LỆ PHÍ TUYỂN SINH: 30.000 đồng/1 hồ sơ. 

Điện thoại liên hệ: 0232 3827143 (Phòng Đào tạo), 0903529577 (Thầy Thọ) 

Website: ytequangbinh.edu.vn 

 
 


