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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui,
tại Trường ĐHYD Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh năm 2020
Kính gửi: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y - Dược
tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
và Trường Đại học Trà Vinh năm 2020
Căn cứ Công văn số 1080/TB-ĐHYDCT ngày 29 tháng 8 năm 2020 của
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc xét tuyển sinh theo đặt hàng trình độ
Đại học hệ chính qui năm 2020;
Căn cứ Công văn số 937/ĐHTV-KT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của
Trường Đại hoc Trà Vinh về việc mời tham gia đào tạo theo đặt hàng các trình
độ và hình thức đào tạo thuộc lĩnh vực y tế.
Sở Y tế thông báo xét tuyển đào tạo theo đặt hàng trình độ Đại học hệ
chính qui tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh
năm 2020 như sau:
1. Đối tượng
- Thí sinh trúng tuyển theo hình thức đại trà (trúng tuyển chính thức) có
nguyện vọng tham gia đào tạo đại học theo đặt hàng.
- Thí sinh không trúng tuyển chính thức có nguyện vọng đăng ký xét
tuyển đào tạo theo đặt hàng trình độ Đại học hệ chính qui (đào tạo theo địa chỉ
sử dụng trước đây).
2. Số lượng chỉ tiêu dự kiến
2.1. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
- Y đa khoa (trúng tuyển theo hình thức đại trà có nguyện vọng tham gia
đào tạo đại học theo đặt hàng): 25 chỉ tiêu.
- Y đa khoa (không trúng tuyển chính thức có nguyện vọng đăng ký xét
tuyển đào tạo theo đặt hàng): 35 chỉ tiêu.
- Y khoa phục vụ hiếm (Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh):
06 chỉ tiêu.
2.2. Trường Đại học Trà Vinh
- Y đa khoa: 10 chỉ tiêu.
- Răng Hàm Mặt: 05 chỉ tiêu.
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- Dược học: 02 chỉ tiêu.
- Xét nghiệm y học: 02 chỉ tiêu.
- Kỹ thuật hình ảnh Y học: 02 chỉ tiêu.
- Dinh dưỡng: 02 chỉ tiêu.
- Kỹ thuật Phục hồi chức năng: 02 chỉ tiêu.
3. Điều kiện
Thí sinh đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng phải đáp ứng các điều
kiện sau đây:
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp từ 36 tháng trở lên.
- Mỗi thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng một ngành duy
nhất.
- Thí sinh phải có tên trong danh sách đăng ký nguyện vọng tuyển sinh
đại học ngành Y, Dược năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và
Trường Đại học Trà Vinh.
4. Hồ sơ, thủ tục
Thí sinh đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng gửi các hồ sơ sau:
- Đơn xin xét tuyển:
+ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (theo mẫu số 1);
+ Trường Đại học Trà Vinh (theo mẫu số 2).
- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 hoặc
phiếu điểm gốc (thí sinh phải giữ bản chính để nộp sau ngày 27/9/2020).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo có công chứng).
- Sổ hộ khẩu (bản photo có công chứng).
- Giấy xác nhận đối tượng thuộc diện chính sách (nếu có).
Hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng nộp tại Sở Y tế tỉnh Đồng
Tháp, địa chỉ: số 05, đường Võ Trường Toản, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp.
5. Kinh phí đào tạo dự kiến
a) Đối với thí sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: Ngân sách nhà
nước hỗ trợ 100% học phí. Học sinh và gia đình ký cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ
trở về phục vụ tại tỉnh gấp đôi thời gian đào tạo và phải chấp hành sự phân công
của Sở Y tế.
b) Đối với thí sinh không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo: Gia đình và
học sinh tự túc học phí (theo mức thu của trường), Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ
trợ các thủ tục nhập học theo quy định của cơ sở đào tạo. Học sinh và gia đình
ký cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở về phục vụ tại tỉnh bằng thời gian đào tạo và
phải chấp hành sự phân công của Sở Y tế.
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6. Điểm xét tuyển
- Điểm xét tuyển Trường sẽ thông báo về mức điểm xét tuyển và danh
sách diện đào tạo đặt hàng sau ngày 27/9/2020.
- Căn cứ vào danh sách thí sinh của Trường cung cấp, Tỉnh sẽ thông báo
công khai và niêm yết danh sách những thí sinh có mức điểm đạt yêu cầu để thí
sinh nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 hoặc
phiếu điểm gốc.
* Lưu ý: Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm
2020 hoặc phiếu điểm gốc (thí sinh phải giữ bản chính để nộp sau ngày
27/9/2020). Trường hợp không nộp bản chính sau ngày 27/9/2020, Sở Y tế
không tổng hợp, trình xét đào tạo theo đặt hàng.
7. Tổ chức thực hiện
- Sở Y tế yêu cầu tất cả thí sinh có nguyện vọng xin xét tuyển theo đặt
hàng gửi hồ sơ nói trên về Sở Y tế (Phòng Tổ chức cán bộ) chậm nhất đến 17
giờ, ngày 04 tháng 9 năm 2020 để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem
xét, quyết định.
- Kết quả xét tuyển đào tạo theo theo đặt hàng được đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Sở Y tế theo địa chỉ https://syt.dongthap.gov.vn sau khi
được Uỷ ban nhân dân Tỉnh cử đi đào tạo.
Sở Y tế thông báo để thí sinh được biết, đăng ký xét tuyển. Nếu có khó
khăn, vướng mắc xin liên hệ Sở Y tế (Phòng Tổ chức cán bộ); điện thoại:
02773.851609 để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- Sở GD&ĐT (để biết);
- Sở Nội vụ (để biết);
- Ban GĐ Sở Y tế;
- Các ĐVTT Sở Y tế;
- Phòng Y tế huyện, thị xã, TP;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.
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