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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2023 

 

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Cao đẳng chính quy năm 2023, 

như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh 

- Người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt 

nghiệp THPT năm 2023. 

- Có đủ sức khỏe để tham gia học tập theo quy định. 

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Ngưỡng nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành, nghề đào tạo. 

Điểm trung bình các môn học của học kỳ 1, học kỳ 2 của lớp 10 và lớp 11 phải  ≥ 20 điểm. 

3. Ngành/nghề đào tạo và phương thức xét tuyển 

TT Ngành/Nghề đào tạo Mã ngành 
Phương thức xét tuyển (chỉ 

xét tuyển xét học bạ THPT) 
Chỉ tiêu 

1 Cao đẳng Điều dưỡng 6720301 

Xét điểm trung bình các môn 

học của học kỳ 1, học kỳ 2 

của lớp 10 và lớp 11. 

1100 

2 Cao đẳng Dược 6720201 

3 Cao đẳng Hộ sinh 6720303 

4  Cao đẳng Kỹ thuật Xét nghiệm y học 6720602 

4. Vùng tuyển sinh: Toàn quốc 

5. Thời gian đào tạo: 03 năm (thời gian thực học là 2,5 năm). 

6. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ. 



7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm: 

- 01 Phiếu ĐKXT tại http://cdythd.sfb.vn (đăng ký thành công, thí sinh không phải in phiếu, chỉ 

lưu mã hồ sơ ĐKXT); 

- 01 Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt 

nghiệp năm 2023 bản sao công chứng; 

- 01 Học bạ THPT bản sao công chứng; 

- 01 Giấy chứng nhận ưu tiên bản sao công chứng (nếu có); 

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ và ghi rõ các thông tin như: họ và tên, số điện 

thoại liên hệ, địa chỉ nhận giấy báo... 

8. Tổ chức đăng ký xét tuyển: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ tháng 02/2023. 

9. Thời gian nhập học 

Đợt 1: Dự kiến tháng 8/2023. 

Đợt 2: Dự kiến tháng 9/2023 

Đợt 3: Dự kiến tháng 10/2023 

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành, nghề đào tạo. Nhà trường có thể sẽ quyết 

định tổ chức nhập học sớm hơn dự kiến ở trên. 

10. Phương thức và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 

Thí sinh chọn 1 trong 2 phương thức sau: 

(1) Nộp trực tiếp tại Trường hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu điện về Văn phòng tuyển sinh 

Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, địa chỉ DUY NHẤT số 39 Nguyễn Viết Xuân, Quang Trung, Hà 

Đông, TP. Hà Nội. 

(2) ĐKXT trực tuyến tại: http://cdythd.sfb.vn  (thí sinh lưu mã hồ sơ ĐKXT của mình khi phần 

mềm báo đã đăng ký xét tuyển thành công và không phải in phiếu ĐKXT ra). 

Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ theo quy định và được xét Trúng tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp 

cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

11. Mọi chi tiết xin liên hệ 

Điện thoại: 02463.250.636 hoặc 02463.250.345. Zalo/Hotline: 0888.811.980 Trường Cao đẳng 

Y tế Hà Đông 



Fanpage:https://www.facebook.com/TruongCDYTHaDong/ 

TikTok: Trường cao đẳng Y tế Hà Đông 

Website: cdythadong.edu.vn 

Nơi nhận: 

- Tổng cục GDNN (để b/c); 

- Sở LĐTBXH TP Hà Nội (để b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc (để th/h); 

- Wedsite: cdythadong.edu.vn; 

- Lưu VT, TTĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

  

  

  

  

TS. Nguyễn Đăng Trường 

  

  

 


