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Nhiều thí sinh chuẩn bị tốt nghiệp THPT năm 2016 có nguyện
vọng muốn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng Dược muốn biết
địa chỉ Cao đẳng Dược
Hà Nội ở đâu?

Quy chế tuyển sinh Cao đẳng Dược năm 2016 đã bỏ điểm sàn Cao đẳng nên điều kiện để được
xét tuyển Cao đẳng Dược chỉ yêu cầu thí sinh đã tốt nghiệp cấp 3 THPT là đủ điều kiện nộp hồ
sơ Cao đẳng Dược Hà Nội.

Theo quy chế tuyển sinh Cao đẳng ngành dược của Bộ GD&ĐT cũng như phương án tuyển sinh
Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016 là sử dụng hình thức xét tuyển thẳng học sinh đã tốt nghiệp
cấp 3 THPT hoặc BTVH nhằm tạo điều kiện cho các em yêu thích Ngành Dược có cơ hội thực
hiện ước mơ trở thành Dược sĩ.

Căn cứ các quy định về tuyển sinh cao đẳng của Bộ GD&ĐT và Luật Giáo dục dạy nghề có
hiệu lực từ 1/7/2015 thí sinh có nguyện vọng xét tuyển Cao đẳng nghề Dược Trường Cao đẳng
nghề số 1 Bộ Quốc Phòng chỉ cần đảm bảo điều kiện đã tốt nghiệp THPT cấp 3 hoặc BTVH.

Hồ sơ tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
· Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTVH cấp 3 có công chứng của Nhà nước (Dành cho
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các bạn đã tốt nghiệp từ 2015 trở về trước)

· Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời ( đối với những thí sinh mới tham gia kì thi tốt
nghiệp THPT Quốc Gia 2016)

· 02 Bản sao photo công chứng học bạ và giấy khai sinh.

· 04 ảnh 3×4 đính kèm phòng bì có thông tin thí sinh nộp hồ sơ bao gồm số điện thoại, họ và
tên, địa chỉ nhận giấy bảo trúng tuyển.

· Các giấy tờ dành cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của pháp luật, thí sinh nộp cùng bộ
hồ sơ.

Điền đủ thông tin vào phiếu đăng ký Tuyển sinh Cao đẳng Nghề Dược.

· Số báo danh, số CMTND: Điền các thông tin chính xác khớp với thông tin trong hồ sơ dự thi
THPT Quốc gia (nếu có)

· Mã ĐKXT: Mã có trong giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh.

· Mục ưu tiên:Đánh dấu X vào các khu vực ưu tiên của thí sinh, nếu không có thì để trống.

· Mục nguyện vọng đăng ký: Thí sinh lựa đăng ký nguyện vọng nào ghi rõ. Các nguyện vọng
không đăng ký đánh dấu X.
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Nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội bằng cách nào?

· Thí sinh sau khi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu trên có thể gửi hồ sơ về Cao đẳng Nghề DượcBộ Quốc Phòng theo 3 cách:

· Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bưu điện về địa chỉ Phòng tuyển sinh Cao đẳng Nghề Dược
Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội hoặc click vào: Đăng ký
xét tuyển trực tuyến Cao đẳng Dược

Địa chỉ Cao đẳng Nghề Dược Hà Nội

Địa chỉ: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội (Gần cầu Vượt Ngã Tư
Sở).

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0466.750.010 – 0964.011.243.
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