
 

      SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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  Số: 68/TCQV                         Đức Trọng, ngày 16 tháng 9 năm 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kính gửi: Các đơn vị y tế và cá nhân có nhu cầu học tập. 
     

Hiện nay, việc bồi dưỡng trình độ nhân lực y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc 
sức khỏe nhân dân là yêu cầu hết sức quan trọng. Để đáp ứng nguyện vọng học tập 
nâng cao trình độ chuyên môn đối với người đã tốt nghiệp trung cấp khối ngành 
khoa học sức khỏe, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt triển khai các 
chương trình đào tạo liên thông lên bậc cao đẳng từ tháng 10/2016. Cụ thể như sau: 

1. Ngành đào tạo liên thông: Dược sỹ, Điều dưỡng và Xét nghiệm y học. 

2. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo:  

- Đối tượng: đã tốt nghiệp trung cấp khối ngành sức khỏe. 

- Thời gian đào tạo: 03 học kỳ đối với người tốt nghiệp đúng ngành học liên 
thông, 04 học kỳ đối với người tốt nghiệp các ngành khác, tổ chức đào tạo vào thứ 
Bảy và Chủ nhật; 

3. Thông tin khác:  

- Đăng ký học: đến hết ngày 16/10/2016. 

- Biên chế lớp học tối thiểu: 40 sinh viên. 

- Địa điểm thi và học: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt. 
Để thuận lợi trong việc tổng hợp danh sách và thực hiện hiệu quả các chương 

trình đào tạo trên, cá nhân có nhu cầu học tập đăng ký thông tin (theo mẫu phiếu 
đính kèm) gửi về địa chỉ email: tuyensinhquocviet@gmail.com hoặc liên hệ trực 
tiếp Văn phòng Tuyển sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt, tổ 62 
Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, điện thoại: 0633.647.067 – 0633.994.888 – 
0989.822.839 – 0987.674.161.   

Trân trọng cảm ơn./. 
 

 
 

 

Nơi nhận:                  HIỆU TRƯỞNG 
- Như trên;      
- Ban tuyển sinh; 
- Đăng tin tại www.quocviet.edu.vn; 
- Lưu: VT, ĐT. 
                              

               ThS. Võ Trung Tín 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

 
1. Họ tên: ................................................. Ngày sinh: ............................... Nam/nữ .......... 

2. Đã tốt nghiệp bậc: ................................  Ngành học: .............................. Năm: ..............  

3. Đơn vị công tác: ................................... ......................................... ...............................  

4. Địa chỉ liên hệ ...................................... ......................................... ............................... 

5. Điện thoại:............................................E-Mail .............................. ............................... 

Anh/chị chọn () để đăng ký học liên thông ngành: 

    Dược sỹ                         Điều dưỡng                   Xét nghiệm y học 

 

6. Thông tin liên hệ:  
Văn phòng Tuyển sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.  
Địa chỉ: Tổ 62, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng.  
Điện thoại: (063).3994.888 – 3647.067 – 0989.922.839 – 0987.674.161. 
Email: tuyensinhquocviet@gmail.com. Website: www.quocviet.edu.vn. 
 

                                                Ngày . . . . tháng . . . .năm 2016 
                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 


