
 

THÔNG BÁO  

Tuyển sinh trình độ cao đẳng năm 2019 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thiết bị Y tế Bình Dương tuyển sinh đào tạo Cao đẳng 

chính quy năm học 2019 – 2020 như sau: 

1. Ngành nghề đào tạo:  

- Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế 

- Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh y tế 

- Kỹ thuật thiết bị Xét nghiệm y tế 

- Kỹ thuật thiết bị Cơ điện y tế 

2. Thời gian đào tạo: 03 năm 

3. Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung 

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) 

6. Thời gian tuyển sinh: Trường tiếp nhận hồ sơ liên tục và khai giảng khi đủ số lượng 

Dự kiến đợt 1: tháng 8/2019   đợt 2: Tháng 11/2019 

7. Hồ sơ tuyển sinh:  

- Phiếu đăng ký học (theo mẫu) 

- Bản khai lý lịch có xác nhận của nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) 

- Bản sao học bạ 3 năm THPT 

- Giấy chứng nhận sức khỏe; giấy khai sinh 03 ảnh 4x6; 3 ảnh 3x4 

- Hồ sơ tuyển sinh nạp trực tiếp tại phòng Đào tạo hoặc qua đường bưu điện.  

Liên hệ nạp hồ sơ: 

Mọi thông tin về nhà trường và nội dung tuyển sinh vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

CS2: số 495, Đường 30/4, Phú Thọ, TP TDM, Bình Dương. Tel: (0274) 3878 567 -3814 788. 

Hotline: 0975330382 (Thầy Long) / 0985 853 027 (Thầy Dũng) ; (Cô Hòa) 0903102665 

Website: www.truongyte.edu.vn. 

Nơi nhận:  

- BGH báo cáo 

- Các phòng ban thực hiện 

- Lưu V 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 Đã ký  

  

Lê Ngô Bảo Sang 

 

 

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH DƯƠNG 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bình Dương, ngày  01  tháng  03  năm 2019 

Số:  88 /TB-TBYTBD   
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