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THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 

1. NGÀNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

TT Ngành đào tạo 
Đối tƣợng xét tuyển và 

thời gian học 
Học phí 

Các ngành khối khoa học sức khỏe 

1 Y học cổ truyền  

- Thí sinh vừa tốt nghiệp 

THCS: 02 năm (04 học kỳ) 

- Thí sinh đã tốt nghiệp 

THCS các năm trước, 

THPT: 02 năm (04 học 

kỳ). 

- Thí sinh đã tốt nghiệp các 

khối ngành khoa học sức 

khỏe từ trung cấp trở lên: 

02 học kỳ. 

- Thí sinh đã tốt nghiệp các 

ngành khác từ trung cấp 

trở lên: 03 học kỳ. 

- Đối với thí sinh vừa tốt 

nghiệp THCS, sau khi đóng 

học phí cho Trường thì sẽ 

được Phòng LĐ-TB&XH 

của quận/huyện nơi cư trú 

trả lại một phần học phí 

cho học sinh (Nghị định 

81/2021/NĐ-CP). 

- Mức học phí: 6.000.000 

đồng/học kỳ (riêng ngành 

Kỹ thuật phục hình răng 

8.000.000 đồng/học kỳ). 

2 Y sỹ đa khoa 

3 
Kỹ thuật vật lý trị liệu và 

phục hồi chức năng 

4 Kỹ thuật phục hình răng  

5 Dƣợc 

6 Kỹ thuật xét nghiệm y hoc̣ 

7 Điều dƣỡng 

8 Hộ sinh 

Các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, du lịch 

9 Tin học ứng dụng - Thí sinh vừa tốt nghiệp 

THCS: 1,5 năm (03 học 

kỳ). 

- Thí sinh đã tốt nghiệp 

THCS các năm trước, 

THPT: 1,5 năm (03 học 

kỳ). 

- Thí sinh đã tốt nghiệp 

trung cấp trở lên: 02 học 

kỳ. 

- Đối với thí sinh vừa tốt 

nghiệp THCS, sau khi đóng 

học phí cho Trường thì sẽ 

được Phòng LĐ-TB&XH 

của quận/huyện nơi cư trú 

trả lại một phần học phí 

cho học sinh (Nghị định 

81/2021/NĐ-CP). 

- Mức học phí: 3.700.000 

đồng/học kỳ. 

10 Logistics 

11 Marketing 

12 Du lịch lữ hành 

13 Hƣớng dẫn du lịch 
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2. NGÀNH, NGHỀ SƠ CẤP (SC), THƢỜNG XUYÊN (TX) 

TT Tên ngành, nghề TT Tên ngành, nghề Đối tƣợng 

SC01 Xoa bóp – Vâṭ lý tri ̣ liêụ SC10 Kỹ thuật đồ họa 

- Thí sinh đủ 15 

tuổi trở lên. 

- Thời gian học 

tùy ngành có thể 

từ: 02 ngày, 01 

tuần, 03 tháng… 

- Học vào các 

ngày trong tuần, 

buổi tối hoặc 

thứ Bảy và Chủ 

nhật. 

SC02 Chăm sóc ngƣời cao tuổi SC11 Kỹ thuật viên khúc xạ 

SC03 Quản lý điều dƣỡng TX12 Công tác xã hội 

SC04 Phun thêu thẩm mỹ TX13 Kiểm soát nhiễm khuẩn 

SC05 Quản lý Spa TX14 Phết tế bào cổ tử cung 

SC06 Chăm sóc da TX15 Chăm sóc sức khỏe gia đình 

SC07 Trang điểm thẩm mỹ SC16 Thƣơng maị điêṇ tƣ̉ dƣơc̣ 

SC08 Trình dƣợc viên TX17 
Kế toán doanh nghiệp – Báo 

cáo thuế 

SC09 
Chăm sóc sức khoẻ 

bằng tác động cột sống 
TX18 

Phòng chống lây nhiễm qua 

đƣờng máu tại cở sở thẩm mỹ 

3. NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 

TT Tên ngành Đối tƣợng 

1 Điều dƣỡng - Thí sinh tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc khối ngành 

khoa học sức khoẻ. 

- Thời gian học tùy ngành có thể từ: 03 tháng, 06 tháng, 

09 tháng. 

- Học vào các ngày trong tuần, buổi tối hoặc thứ Bảy và 

Chủ nhật. 

2 Kỹ thuật xét nghiệm 

3 Răng Hàm Mặt 

4 Kỹ thuật viên khúc xạ 

4. NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG 

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

1 Dƣợc 

- 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. 

- Học vào các ngày trong tuần, buổi tối hoặc thứ Bảy và 

Chủ nhật. 

- Mức học phí các ngành khối khoa học sức khỏe: Từ 

6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng/học kỳ. 

- Mức học phí các ngành khác: Từ 3.300.000 đồng đến 

4.000.000 đồng/học kỳ. 

2 Điều dƣỡng 

3 Kỹ thuật phục hình răng 

4 Kỹ thuật phục hồi chức năng 

5 Dịch vụ pháp lý 

6 Hƣớng 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 



5. NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

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

1 Điều dƣỡng 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp thuộc khối 

ngành khoa học sức khoẻ: 03 năm. 

- Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành 

hoặc cùng khối ngành: 02 năm. 

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

2 Điều dƣỡng chuyên ngành Hộ sinh 

3 
Điều dƣỡng chuyên ngành Gây mê 

hồi sức 

4 Điều dƣỡng chuyên ngành Nha khoa 

5 
Điều dƣỡng chuyên ngành Phục hồi 

chức năng 

6 Điều dƣỡng chuyên ngành Thẩm mỹ 

7 
Điều dƣỡng chuyên ngành Chuẩn 

đoán hình ảnh y học 

8 
Điều dƣỡng chuyên ngành Dinh 

dƣỡng 

9 Kỹ thuật xét nghiệm y học 

10 Y tế công cộng 

11 Giáo dục Mầm non Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng đúng 

ngành hoặc các ngành đào tạo giáo viên: 1,5 – 03 

năm. 12 Giáo dục Tiểu học 

13 Quản trị kinh doanh 
- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp trở lên: 1,5 – 

03 năm. 

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

14 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

15 Ngôn ngữ Anh 

6. TUYỂN SINH: Xét tuyển hàng tháng. Khai giảng khi đủ số lƣợng trúng tuyển/lớp. 

7. LIÊN HỆ TUYỂN SINH 
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