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MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG TUYỂN SINH NĂM 2021 

1. Các câu hỏi về thủ tục tuyển sinh, liên hệ 

Câu 1: Ký hiệu – mã trường của Trường TC Quốc tế Mekong là gì vậy? 

Trả lời: Ký hiệu – mã trường của Trường TC Quốc tế Mekong là TCD5504. 

Câu 2: Năm nay thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào học trung cấp tại Trường 
TC Quốc tế Mekong thì điều kiện đăng ký xét tuyển như thế nào? 

Trả lời: Tất cả thí sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên (gồm THCS hoặc dang dở lớp 10, 
11, 12 hoặc THPT hoặc trung cấp, cao đẳng, đại học …) là đủ điều kiện xét tuyển vào 
học tại Trường. 

Câu 3: Hồ sơ đăng ký xét tuyển trung cấp tại Trường gồm những gì? 

Trả lời: Hồ sơ đăng ký xét tuyển trung cấp (hồ sơ từ mục 1 – 6 phải được chứng thực 
không quá 06 tháng) gồm: 

1. Bằng tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương; 

2. Học bạ THCS, THPT hoặc tương đương; 

3. Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học…; 

4. Bảng điểm tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học…; 

5. Bản sao Giấy khai sinh; 

6. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; 

7. Giấy khám sức khỏe; 

8. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương); 

9. Phiếu đăng ký học; 

10. 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau). 

Câu 4: Hồ sơ đăng ký xét tuyển chuyên khoa tại Trường gồm những gì? 

Trả lời: Hồ sơ đăng ký xét tuyển chuyên khoa (hồ sơ từ mục 1 – 4 phải được chứng 
thực không quá 06 tháng) gồm: 

1. Bằng tốt nghiệp trung cấp; 

2. Bảng điểm tốt nghiệp trung cấp; 

3. Bản sao Giấy khai sinh; 

4. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; 

5. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương); 

6. Phiếu đăng ký học; 

7. 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau). 

Câu 5: Hồ sơ đăng ký xét tuyển sơ cấp tại Trường gồm những gì? 

Trả lời: Hồ sơ đăng ký xét tuyển sơ cấp gồm: 

1. Bản sao Giấy khai sinh; 

2. Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; 

3. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương); 
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4. Phiếu đăng ký học; 

5. 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau). 

Câu 6: Hồ sơ đăng ký học đào tạo thường xuyên tại Trường gồm những gì? 

Trả lời: Hồ sơ đăng ký học đào tạo thường xuyên gồm: 

1. Bản sao Giấy khai sinh; 

2. Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; 

3. Phiếu đăng ký học; 

4. 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau). 

Câu 7: Thời gian đăng ký và xét tuyển trung cấp, chuyên khoa, sơ cấp, đào tạo 
thường xuyên ở Trường như thế nào? 

Trả lời: Trường xét tuyển hàng tháng. Khai giảng khi đủ số lượng trúng tuyển/lớp. 

Câu 8: Sau khi gửi hồ sơ tuyển sinh, bao lâu thì em nhận được kết quả trúng 
tuyển? 

Trả lời: Sau khi nhận được hồ sơ, Trường sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ, Trường sẽ tiến hành thông báo trúng tuyển ngay cho thí sinh và gọi các 
em nhập học nếu đủ số lượng mở lớp. 

Câu 9: Em ở xa có thể nhờ người thân, bạn bè đăng ký xét tuyển thay được 
không? 

Trả lời: Em có thể nhờ người thân, bạn bè chuyển hồ sơ trực tiếp đến Trường và nhận 
giấy báo nhập học dùm em nếu em không thể thực hiện được. 

Câu 10: Khi em đăng ký xét tuyển thì làm sao em biết được hồ sơ của mình đã 
được nhận? 

Trả lời: Nếu em nộp hồ sơ tuyển sinh trực tiếp tại Trường em sẽ nhận được biên nhận 
xác nhận trường đã nhận hồ sơ của em. Nếu em nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì sau 
khi Trường nhận được hồ sơ sẽ gọi điện xác nhận tình trạng hồ sơ. Nhà trường chỉ xác 
nhận trúng tuyển sau khi em có kết quả xét tốt nghiệp THCS hoặc thi tốt nghiệp 
THPT. 

Câu 11: Trong trường hợp em trúng tuyển vào Trường nhưng em không học mà 
muốn bảo lưu có được không? 

Trả lời: Khi trúng tuyển vào Trường, nếu chưa có điều kiện đi học em có thể liên hệ 
với Trường để làm thủ tục bảo lưu kết quả trúng tuyển. 

Câu 12: Làm sao em có thể biết mình có trúng tuyển vào Trường hay không? 

Trả lời: Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ, Trường sẽ thông báo việc trúng tuyển ngay 
cho thí sinh bằng điện thoại trước khi gửi thông báo chính thức. Tất cả hồ sơ hợp lệ 
đều được xét trúng tuyển. 

Câu 13: Em muốn đăng ký xét tuyển vào Trường mình online trước khi biết kết 
quả thi THPT hoặc đang đợi kết quả xét tốt nghiệp THCS có được không? 

Trả lời: Em có thể đăng ký giữ chỗ trước vào Trường trước khi trúng tuyển qua 
mẫu đăng ký online. Tuy nhiên, Trường chỉ xác nhận trúng tuyển sau khi em có kết 
quả xét tốt nghiệp THCS hoặc thi tốt nghiệp THPT. 
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Câu 14: Em đợi đến khi thi tốt nghiệp THPT xong hoặc tốt nghiệp THCS mới 
nộp hồ sơ vào trường mình như vậy có trễ quá không? Hay là em phải đăng ký 
online sớm để giữ chỗ? 

Trả lời: Hạn cuối nhận hồ sơ tuyển sinh của Trường là ngày 30/12/2021 nên em hoàn 
toàn có thể yên tâm nộp hồ sơ sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp 
THCS. Tuy nhiên, em cũng có thể đăng ký online để giữ chỗ cho mình từ bây giờ. 

2. Các câu hỏi về chương trình đào tạo, ngành nghề đào tạo, bằng cấp 

Câu 1: Em muốn biết tuyển sinh năm 2021 trình độ trung cấp của Trường gồm 
những ngành nào? 

Trả lời: Năm 2021 Trường tuyển sinh 17 ngành sau: 

TT Ngành đào tạo 

Các ngành khối khoa học sức khỏe 

1 Y học cổ truyền  

2 Y sỹ đa khoa 

3 Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng 

4 Kỹ thuật phục hình răng  

5 Dược 

6 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

7 Điều dưỡng 

8 Hộ sinh 

Các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, du lịch 

9 Tin học ứng dụng 

10 Logistics 

11 Marketing 

12 Du lịch lữ hành 

13 Hướng dẫn du lịch 

Các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ không đóng học phí 

14 Bảo trì và sửa chữa ôtô 

15 Điện công nghiệp 

16 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 

17 Công nghệ thực phẩm 
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Câu 2: Đối tượng học và thời gian đào tạo của các ngành trung cấp tại Trường 
hiện nay như thế nào? 

Trả lời: Đối tượng học và thời gian đào tạo của các ngành trung cấp như sau: 

 + Thí sinh tốt nghiệp THCS, THPT: 1,5 – 2,5 năm. 

+ Thí sinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học…: 1 – 1,5 năm. 

Câu 3: Đối tượng học và thời gian đào tạo của các lớp chuyên khoa tại Trường 
hiện nay như thế nào? 

Trả lời: Đối tượng học và thời gian đào tạo của các lớp chuyên khoa như sau: 

TT Tên Chuyên khoa Thời gian đào tạo Đối tượng xét tuyển 

1 Y học cổ truyền 06 tháng 

Thí sinh đã tốt nghiệp 
trung cấp khối ngành 
khoa học sức khỏe 

2 Điều dưỡng 06 tháng 

3 Kỹ thuật xét nghiệm 06 tháng 

4 Răng Hàm Mặt 09 tháng 

Câu 4: Đối tượng học và thời gian đào tạo của các ngành/nghề sơ cấp tại Trường 
hiện nay như thế nào? 

Trả lời: Đối tượng học và thời gian đào tạo của các ngành/nghề sơ cấp như sau: 

TT Tên ngành/nghề Thời gian đào tạo Đối tượng xét tuyển 

1 Xoa bóp – Vật lý trị liệu 03 tháng 

Thí sinh đủ 15 tuổi 
trở lên … 

2 Tác động cột sống 06 tháng 

3 Kỹ thuật khúc xạ 03 tháng 

4 Chăm sóc người cao tuổi 03 tháng 

5 Chăm sóc da 03 tháng 

6 Trang điểm thẩm mỹ 03 tháng 

7 Phun thêu thẩm mỹ 03 tháng 

8 Quản lý Spa 03 tháng 

9 Quản lý điều dưỡng 03 tháng 

10 Thương mại điện tử dược 03 tháng 

11 Trình dược viên 03 tháng 

12 Kỹ thuật đồ họa 03 tháng 

Câu 5: Đối tượng học và thời gian đào tạo của các ngành/nghề đào tạo thường 
xuyên tại Trường hiện nay như thế nào? 
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Trả lời: Đối tượng học và thời gian đào tạo của các ngành/nghề đào tạo thường 
xuyên như sau: 

TT Tên ngành/nghề 
Đối tượng học và 
thời gian đào tạo 

1 Công tác xã hội 

- Thí sinh đủ 15 tuổi 
trở lên. 

- Thời gian học tùy 
ngành có thể từ: 02 
ngày, 01 tuần, 02 
tháng… 

 

2 Kiểm soát nhiễm khuẩn 

3 Phết tế bào cổ tử cung 

4 Chăm sóc sức khỏe gia đình 

5 Kỹ thuật đồ họa 

6 Kế toán doanh nghiệp – Báo cáo thuế 

7 
Phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường máu, 
dịch sinh học tại cở sở thẩm mỹ 

Câu 6: Hình thức học tại Trường ra sao? 

Trả lời: Các hình thức học tại Trường như sau: 

+ Học vào các ngày trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu); 

+ Học vào các buổi tối trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu); 

+ Chỉ học vào thứ Bảy và Chủ nhật. 

Câu 7: Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trước đây và trung cấp 
hiện nay của Trường có khác gì nhau không? Bằng cấp như thế nào? 

Trả lời: Theo luật Giáo dục nghề nghiệp, từ năm 2017, sẽ không còn các khái niệm 
trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp thay vào đó chỉ còn trung cấp. Trình độ trung 
cấp sẽ tương đương với trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp trước đây. 
Người tốt nghiệp trung cấp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp. 

Câu 8: Khi em tốt nghiệp trung cấp ở Trường thì em có được học liên thông lên 
các bậc cao hơn không? 

Trả lời: Sau khi tốt nghiệp, em có thể học liên thông từ trình độ trung cấp lên cao 
đẳng hoặc trình độ cao đẳng lên đại học. Hiện nay, Trường TC Quốc tế Mekong đang 
phối hợp tuyển sinh với các Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Cửu Long, 
Trường Đại học Tây Đô, Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định, Trường Cao đẳng Y 
Dược Cộng đồng,… để tuyển sinh liên thông. 

Câu 9: Em muốn hỏi trong quá trình đào tạo tại Trường, em có được bồi dưỡng 
thêm về tiếng Anh, Tin học không? 

Trả lời: Trong quá trình đào tạo tại Trường, ngoài chương trình học tiếng Anh, Tin 
học theo quy định trong chương trình đào tạo, em còn có thể đăng ký học ở Trung tâm 
Ngoại ngữ và Tin học của Trường để bồi dưỡng thêm kiến thức về Ngoại ngữ và Tin 
học. 

Câu 10: Trong quá trình học tập, em có được thực hành nhiều không hay chỉ học 
lý thuyết? 
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Trả lời: Trường TC Quốc tế Mekong là một trong những Trường có cơ sở vật chất 
phục vụ thực hành tốt ở thành phố Cần Thơ. Trong quá trình học tập, các em được học 
tập trên các phòng mô hình mô phỏng thật, các hệ thống thiết bị thu nhỏ, các xưởng 
thực tập với đầy đủ trang thiết bị giúp các em tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, đảm 
bảo có tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc sau này. Ngoài ra, Trường còn tổ chức cho 
các em tham quan và thực tập tại các công ty, doanh nghiệp... 

3. Các câu hỏi về cơ sở vật chất, học bổng, học phí 

Câu 1: Trường có bao nhiêu cơ sở và học sinh sinh viên sẽ học tại đâu? 

Trả lời: Trường có 02 cơ sở đào tạo: 

+ Trụ sở chính: Số 529 Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ. 

+ Cơ sở 01: Số 670C/10 Nguyễn Văn Linh, phường Long Hòa, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ. 

Câu 2: Mức học phí năm 2021 trình độ trung cấp của Trường như thế nào? 

Trả lời: Mức học phí năm 2021 trình độ trung cấp như sau: 

+ Học phí khối ngành khoa học sức khỏe: 6.000.000 đồng/học kỳ. 

+ Học phí ngành Kỹ thuật phục hình răng: 8.000.000 đồng/học kỳ. 

+ Học phí khối ngành kinh tế, du lịch, tin học…: 3.700.000 đồng/học kỳ. 

Câu 3: Những ngành tuyển sinh trình độ trung cấp năm 2021 được miễn học phí 
100% là các ngành nào? 

Trả lời: Các ngành trung cấp được miễn 100% học phí trong năm 2021 cho đối tượng 
vừa tốt nghiệp THCS, cụ như sau: 

+ Bảo trì và sửa chữa ôtô. 

+ Điện công nghiệp. 

+ Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính. 

+ Công nghệ thực phẩm. 

Câu 4: Những chính sách học phí nào cho đối tượng học ngày lên trung cấp khi 
vừa tốt nghiệp THCS? 

Trả lời: Những đối tượng học ngay lên trung cấp khi vừa tốt nghiệp THCS thì sẽ được 
phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận/huyện trả lại một phần học phí tùy 
theo khối ngành học. 

Câu 5: Trường có những chính sách gì hỗ trợ cho học sinh sinh viên đang theo 
học tại Trường? 

Trả lời: Những chính sách hỗ trợ cho học sinh sinh viên như sau: 

STT Diện chính sách Chế độ 

1 Học đạt có thành tích giỏi của bậc THPT Giảm 50% học phí 

2 Con gia đình liệt sĩ Giảm học phí 01 học kỳ 

3 Con gia đình thương binh, bệnh binh, người kháng Giảm học phí 01 học kỳ 
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chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

4 Con gia đình hưởng chính sách như thương binh Giảm học phí 01 học kỳ 

5 Con mồ côi cả cha lẫn mẹ Giảm học phí 01 học kỳ 

6 Con mồ côi cha hoặc mẹ có sổ hộ nghèo Giảm học phí 01 học kỳ 

7 Con gia đình có sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo Giảm học phí 01 học kỳ 

8 Vợ chồng con hoặc anh chị em ruột học cùng trường Giảm học phí 01 học kỳ 

4. Các câu hỏi về đào tạo cao đẳng 

Câu 1: Trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng có những khác biệt gì? 

Trả lời: Trung cấp và cao đẳng là các bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm 
đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho người lao động, đáp ứng nhu cầu 
nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Giữa trung cấp và cao đẳng 
có một số khác biệt điển hình sau: 

+ Thời gian học trung cấp chỉ 1,5 – 2 năm, ngắn hơn nhiều so với thời gian học 
cao đẳng là 2,5 – 3 năm. Cũng chính vì thế mà chương trình đào tạo của 2 trình độ 
cũng khác nhau. 

+ Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công 
nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành, trong khi tốt nghiệp trung 
cấp được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp. 

Câu 2: Em muốn biết tuyển sinh năm 2021 trình độ cao đẳng của Trường phối 
hợp tuyển sinh gồm những ngành nào? 

Trả lời: Các ngành trình độ cao đẳng mà Trường đang phối hợp tuyển sinh năm 2021: 

TT Ngành đào tạo Đối tượng xét tuyển và thời gian học 

1 Dược 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT: 2 – 2,5 
năm (06 học kỳ). 

-  Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao 
đẳng, đại học, …: 1 – 1,5 năm. 

 

2 Điều dưỡng 

3 Kỹ thuật phục hình răng 

4 Kỹ thuật phục hồi chức năng 

5 Dịch vụ pháp lý 

6 Hướng dẫn du lịch 

7 Quản trị kinh doanh 

8 Kế toán doanh nghiệp 

9 Tài chính – Ngân hàng 

10 Quản trị cơ sở dữ liệu 

11 Thú y 
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Câu 3: Thời gian đăng ký và xét tuyển cho trình độ cao đẳng như thế nào? 

Trả lời: Trường xét tuyển hàng tháng. Khai giảng khi đủ số lượng trúng tuyển/lớp. 

Câu 4: Năm nay thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào học cao đẳng thì điều kiện 
đăng ký xét tuyển như thế nào? 

Trả lời: Tất cả thí sinh tốt nghiệp từ THPT trở lên (gồm THPT hoặc trung cấp, cao 
đẳng, đại học …) là đủ điều kiện xét tuyển vào học. 

Câu 5: Hồ sơ đăng ký xét tuyển cao đẳng gồm những gì? 

Trả lời: Hồ sơ đăng ký xét tuyển cao đẳng (hồ sơ từ mục 1 – 6 phải được chứng thực 
không quá 06 tháng) gồm: 

1. Học bạ THPT hoặc tương đương; 

2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

3. Bảng điểm tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học…; 

4. Bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học…; 

5. Bản sao Giấy khai sinh; 

6. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; 

7. Giấy khám sức khỏe; 

8. Lý lịch học sinh sinh viên (theo mẫu); 

9. Phiếu đăng ký học; 

10. 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh mặt sau). 

Câu 6: Mức học phí năm 2021 trình độ cao đẳng như thế nào? 

Trả lời: Mức học phí năm 2021 trình độ cao đẳng như sau: 

+ Học phí khối ngành khoa học sức khỏe: 8.500.000 đồng/học kỳ. 

+ Học phí ngành Kỹ thuật phục hình răng: 12.000.000 đồng/học kỳ. 

+ Học phí khối ngành kinh tế, du lịch, tin học…: 4.400.000 đồng/học kỳ. 

5. Các câu hỏi về đào tạo đại học 

Câu 1: Em muốn biết tuyển sinh năm 2021 trình độ đại học của Trường phối hợp 
tuyển sinh gồm những ngành nào? 

Trả lời: Các ngành trình độ đại học mà Trường đang phối hợp tuyển sinh năm 2021: 

TT Ngành đào tạo Đối tượng xét tuyển 

1 Điều dưỡng 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 
đúng ngành: 1,5 – 3 năm. 

- Học vào buổi tối hoặc thứ Bảy và Chủ 
nhật. 

2 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

3 Y tế công cộng 

4 Giáo dục Mầm non 

5 Giáo dục Tiểu học 

6 Ngôn ngữ Anh - Thí sinh đã tốt nghiệp đại học: 2,5 năm 

Câu 2: Thời gian đăng ký và xét tuyển cho trình độ đại học như thế nào? 



9 
 

Trả lời: Trường xét tuyển hàng tháng. Các đợt khai giảng gồm: tháng 05, tháng 10 và 
tháng 12. 

Câu 3: Mức học phí năm 2021 trình độ đại học như thế nào? 

Trả lời: Mức học phí năm 2021 trình độ đại học như sau: 

+ Học phí khối ngành khoa học sức khỏe: 12.750.000 đồng/học kỳ. 

+ Học phí ngành mầm non, tiểu học: 5.550.000 đồng/học kỳ. 

+ Học phí ngành Ngôn ngữ Anh: 6.660.000 đồng/học kỳ. 

6. Các câu hỏi khác 

Câu 1: Khi em vào học ở Trường thì em có được Trường xác nhận hồ sơ để tạm 
hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự không? 

Trả lời: Trường sẽ xác nhận hồ sơ để em thực hiện thủ tục hoãn nghĩa vụ quân sự theo 
quy định của luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành. 

Câu 2: Trường có giới thiệu việc làm thêm cho học sinh sinh viên không? Làm 
bán thời gian vừa học vừa làm trong thời gian học tại Trường? 

Trả lời: Trường có giới thiệu việc làm bán thời gian cho học sinh, sinh viên khi đang 
theo học tại Trường. 

Câu 3: Trường có giới thiệu việc làm sau khi học sinh tốt nghiệp không? 

Trả lời: Trường có giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp tại các: Trung 
tâm, bệnh viện, cơ sở y tế, công ty, nhà thuốc hoặc các doanh nghiệp khác … 

Quý phụ huynh có câu hỏi khác xin liên hệ: Trường TC Quốc tế Mekong 

Địa chỉ: Số 529 Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. 

Điện thoại: 0292.3.881.644 – Di động: 0908.028.822 

Website: www.ydmekong.edu.vn – Email: ydmekong@gmail.com 


