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 UỶ BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH 

 TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH 

 (Ho Chi Minh City Polytechnic College- HPC) 
 

                                                     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng  7 năm 2020 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP– HỆ CHÍNH QUY 
(Chương trình đào tạo kép cấp hai bằng tốt nghiệp: Trung cấp và THPT GDTX 

- Đối tượng tốt nghiệp THCS) 
 

Được phép của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh 

tuyển sinh Trung cấp hệ chính quy dành cho đối tượng tốt nghiệp THCS (lớp 9) được đào tạo 

kép và cấp hai bằng tốt nghiệp (Trung cấp theo ngành đào tạo và bằng THPT hệ GDTX). 

Chi tiết như sau: 

1. Ngành đào tạo: Thí sinh có thể lựa chọn học 01 trong 10 chuyên ngành đào tạo sau: 

Chuyên ngành 
Học phí 

kỳ 1 
Chuyên ngành 

Học phí 

kỳ 1 

1.Dược 5.500.000 đ 7.Kế toán doanh nghiệp 4.500.000 đ 

2.Y sĩ đa khoa 5.500.000 đ 8.Kỹ thuật chế biến món ăn  4.500.000 đ 

3.Y sĩ y học cổ truyền 5.500.000 đ 9.Quản lý đất đai 4.500.000 đ 

4.Điều dưỡng 5.500.000 đ 10.Tin học ứng dụng 

(a.Đồ hoạ - b.Quản trị mạng- 

c.Thiết kế website – d.Sửa 

chữa bảo trì) 

4.500.000 đ 5. Chăm sóc Sắc đẹp 5.500.000 đ 

6.Chăm sóc người già 5.500.000 đ 

Chú ý: - Học sinh được Nhà nước hỗ trợ 100% học phí chuyên ngành. 

- Mỗi học kỳ 6 tháng, tổng thời gian học 6 học kỳ (3 năm). 

2. Kế hoạch phát hồ sơ và khai giảng cả năm:  

Nhận hồ sơ từ ngày 20/07/2020 đến hết ngày 30/08/2020. Khai giảng: 05/9/2020. 

3. Phương án học tập: Tổng thời gian học 3,0 năm. 

a- Chương trình chuyên ngành: Thực hiện chương trình trung cấp theo ngành (nghề) 

đăng ký. 

b- Chương trình văn hóa: Thực hiện theo chương trình THPT-GDTX học song song và 

xen kẽ với chương trình chuyên ngành. 

4. Bằng tốt nghiệp: Học sinh tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng. 

- Bằng tốt nghiệp Trung cấp theo ngành học có giá trị trên toàn quốc 

- Bằng tốt nghiệp THPT hệ GDTX có giá trị trên toàn quốc. 

5. Thời gian và địa điểm làm thủ tục nhập học:  Phát, nhận hồ sơ và học tại:  

Phòng Tuyển sinh Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM: Số 802-804 Nguyễn Văn 

Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM (Gần cầu vượt Quang Trung và ngã tư Chợ Cầu - 

Gò Vấp); Điện thoại: (028)37.159.560-(028)37.159.562– Hotline: 0936.60.63.64 - Website: 

www.BachKhoaHCM.edu.vn; 
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Hồ sơ nhập học: 

I. Học phí học kỳ 1 và khoản Lệ phí khác: 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ;  

- Lệ phí nhập học: 50.000đ; 

- Học phí học kỳ 1 theo quy định;  

- Tiền đồng phục: 200.000 đ/2 áo sơ mi + 120.000 đ/bộ đồ thể dục+ 100.000 đ/01 áo 

Blouse (đối với học sinh học ngành sức khoẻ). 

- Bảo hiểm y tế: Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế. 

II. Hồ sơ theo hướng dẫn sau: 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường 

(học sinh có thể tải về trên website của trường:  www.BachKhoaHCM.edu.vn) 

2. 02 BTN/GCNTN tạm thời (đối với học sinh mới tốt nghiệp năm 2019/2020) (photo 

sao y bản chính) 

3. 01 học bạ THCS (photo sao y bản chính) 

4. Bản chính và 01 bản photo sao y bản chính  học bạ lớp 10 hoặc 11 được lên lớp (Đối 

với học sinh vào học tiếp lớp 11, 12). 

5. 02 Bản sao Giấy khai sinh/Hộ kh u (photo sao y bản chính).  

6. 02 Hộ kh u (photo sao y bản chính). 

7. 02 giấy chứng minh nhân dân (photo sao y bản chính). 

8. Hình 3x4 (4 tấm), Hình 2x3 (2 tấm) (Ghi rõ Họ tên, ngày sinh, nơi sinh...) 

9. 02 Bì thư dán tem loại 4.000 đồng  

10. Phiếu khám sức khoẻ (Sau ngày nhập học, Nhà trường sẽ tổ chức khám sức khỏe cho HS). 

Hồ sơ thiếu có thể nộp sau khi nhập học. 
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