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THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

NGÀNH VLTL-PHCN – VĂN BẰNG 2 
 

 

I.  HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – VĂN BẰNG 2: 

* Thời gian học: + 12 tháng (2 học kỳ) với khối ngành sức khỏe. 

+ 15 tháng (3 học kỳ) với các ngành kinh tế, kỹ thuật và Xã hội Nhân văn. 

*  Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp Văn bằng 1 từ TCCN trở lên. 

*  Văn bằng tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp chính quy. 

*  Thời gian học: Thứ bảy, chủ nhật 

*  Học phí: 

- Hệ 12 tháng:  8.250.000 đồng/học kỳ 

- Hệ 15 tháng: 7.200.000 đồng/học kỳ 

II. HỒ SƠ NHẬP HỌC: 

- Phiếu đăng ký tuyển sinh năm 2017 (có xác nhận của trường học, cơ quan công tác hoặc địa 

phương cư trú). 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp TCCN trở lên  (có công chứng) 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ (có thời gian không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ). 

- Lệ phí: 40.000 đ/hồ sơ. 

- Hồ sơ Học sinh Sinh viên (dùng cho HSSV trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ, TCCN) có dán 

hình và xác nhận của địa phương. Mua tại nhà sách hoặc tại trường. 

- 01 Bản sao hộ khẩu thường trú , khai sinh, CMND (công chứng) 
 

Giờ làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 
 

Buổi sáng: 08h00 – 11h00 Buổi chiều: 14h00 – 16h30 
 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Trường Trung cấp Cửu Long: số 61 – 63 Nguyễn Văn Đừng, P6, Q5, TP.HCM 

ĐT (08) 3924 4361 – (08) 5405.1424 Website: www.cuulongcollege.edu.vn 





Thời gian phát và nhận hồ sơ xét tuyển từ: 10/10/2016 – 16/12/2016 

Thời gian dự kiến khai giảng: 17/12/2016 

 Địa điểm phát và nhận hồ sơ: số 61 – 63 Nguyễn Văn Đừng – P6 – Q5 – TP.HCM. 

http://www.cuulongcollege.edu.vn/

