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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022 

(Đối tƣợng tốt nghiệp THCS) 

 

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang thông báo tuyển sinh trình độ 

trung cấp (khối ngành sức khỏe) cho đối tượng tốt nghiệp THCS năm 2022 như 

sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ 

TT Tên ngành, nghề 
Đối tƣợng 

tuyển sinh 

Thời gian 

đào tạo 

Học phí năm học 

2021-2022 

1 Y sỹ đa khoa 

Thí sinh đã tốt 

nghiệp THCS 
3 năm 

Miễn giảm 100% học 

phí học Trung cấp 

(Học sinh chỉ đóng 

học phí học THPT) 
2 

Y học cổ truyền 

Quyền lợi của thí sinh:  

- Ngoài đƣợc miễn giảm 100% học phí học Trung cấp, học sinh còn 

được hỗ trợ thêm tiền học phí 200.000đ/tháng trong toàn bộ khóa học; 

- Sau khi kết thúc khóa học, học sinh vừa được nhận bằng tốt nghiệp 

trung cấp, vừa có cơ hội tham dự kỳ thi THPT Quốc gia để nhận bằng tốt nghiệp 

THPT; 

- Nếu học sinh tốt nghiệp trung cấp đạt loại Giỏi trở lên thì được học phép 

thi tuyển hoặc xét tuyển để học liên thông ngay lên Bác sỹ đa khoa và Bác sỹ Y 

học cổ truyền theo quy định. 

- Nếu học sinh tốt nghiệp trung cấp đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm 

công tác đúng chuyên môn đào tạo thì được học phép thi tuyển hoặc xét tuyển để 

học liên thông ngay lên Bác sỹ đa khoa và Bác sỹ Y học cổ truyền theo quy định. 

II. HÌNH THỨC, HỒ SƠ TUYỂN SINH 

1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào điểm học bạ THCS 

2. Hồ sơ tuyển sinh: 

1) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); 

2) Bản sao có công chứng học bạ THCS; 

3) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THCS; 

4) Bản sao có công chứng giấy khai sinh; 

5) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 
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6) Một phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận. 

Lệ phí tuyển sinh: 30.000đ/hồ sơ. 

Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ liên tục từ 10/3/2022 đến 30/8/2022 (giờ 

hành chính). 

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Tư vấn Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc 

Giang: 

- Cơ sở 1: Xã Quế Nham - Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang; 

- Cơ sở 2: Số 147 Thánh Thiên - P. Lê Lợi - TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang. 

Thời gian nhập học: 

- Đợt 1: Từ 01/7/2022 đến 31/7/2022; 

- Đợt 2: Từ 01/8/2022 đến 30/8/2022. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

- Website: https://cdngogiatubacgiang.edu.vn 

- Email: cdngogiatu@bacgiang.gov.vn 

- Điện thoại: 0204.3520.827/0974.155.399 (cô Thúy)  

 0355.808.298 (cô Vân).  

Nơi nhận: 

- BGH (b/c); 

- Các đơn vị trực thuộc (p/h); 

- TB trên fangage, website, bảng tin; 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH. 

HIỆU TRƢỞNG 

 
 

 
 

Nguyễn Hoàng Quỳnh 
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