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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHẨN
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui,
tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2021
(bổ sung, đợt 2)
Căn cứ Công văn số 385/KY-ĐT của Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ
Chí Minh về việc thông báo tuyển bổ sung đối tượng đào tạo theo đặt hàng năm
2021;
Sở Y tế thông báo bổ sung xét tuyển đào tạo theo đặt hàng trình độ Đại
học hệ chính qui tại Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2021
như sau:
1. Đối tượng, số lượng, điều kiện chung
- Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học năm 2021 và 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).
- Số lượng: Dự kiến bổ sung 05 chỉ tiêu ngành Y đa khoa.
- Điều kiện chung:
- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;
- Thí sinh phải có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên tại tỉnh Đồng
Tháp và có 03 năm học lớp 10, 11, 12 tại tỉnh Đồng Tháp;
- Có cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công
lập trên địa bàn Tỉnh;
- Thuộc đối tượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế của Tỉnh, do Tỉnh
giới thiệu;
- Yêu cầu về trình độ Anh văn
+ Thí sinh đạt điểm IELTS 4,5 hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương để
bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn ở năm thứ nhất.
+ Trong trường hợp thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc
tương đương sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo dạng thức
IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học tiếng Anh tăng
cường tại Khoa.
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2. Phương thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu của
trường phân bổ, xét tuyển dựa trên điểm trung bình cộng 3 môn Toán, Hóa, Sinh
trong 3 năm lớp 10, 11, 12.
a. Điều kiện:
- Thí sinh phải đảm bảo điều kiện chung tại mục 1 (nêu trên).
- Có điểm trung bình cộng 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11,
12 từ 8,0 trở lên và có học lực Giỏi năm lớp 12 (hoặc điểm xét tốt nghiệp
THPT từ 8,0 trở lên).
b. Xét tuyển:
- Xét tuyển dựa trên điểm trung bình cộng 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3
năm lớp 10, 11, 12 và điểm trung bình cộng học lực của năm học lớp 10, 11, 12.
- Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:
+ Tiêu chí phụ 1: Xét điểm môn Sinh học;
+ Tiêu chí phụ 2: Xét điểm môn Toán.
3. Hồ sơ, thủ tục
Thí sinh đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng gửi các hồ sơ sau:
1) Giấy cam kết có xác nhận của chính quyền địa phương sau khi tốt
nghiệp đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tỉnh (Mẫu
kèm theo);
2) Phiếu đăng ký xét tuyển được in từ hệ thống và có xác nhận của hiệu
trưởng trường THPT nơi thí sinh theo học (thí sinh đăng nhập vào địa chỉ
Website: http://diaphuong.tuyensinh-medvnu.edu.vn đăng ký xét tuyển trực
tuyến từ ngày 01/10/2021 đến ngày 03/10/2021, sau đó in phiếu ĐKXT và có
xác nhận của hiệu trưởng trường THPT nơi thí sinh theo học) ;
3) Bản sao công chứng học bạ THPT;
4) Bản sao công chứng CMND/CCCD;
5) Bản sao công chứng hộ khẩu;
6) Giấy xác nhận đối tượng thuộc diện nghèo, cận nghèo (nếu có).
7) Bản sao công chứng phiếu điểm thi đánh giá năng lực (nếu có);
8) Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng
THPT (nếu có);
9) Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2021 hoặc
phiếu điểm gốc (thí sinh phải giữ bản chính để nộp chậm nhất đến 17 giờ,
ngày 04/10/2021).
Đối với trường hợp thí sinh vì lý do dịch bệnh COVID-19 phải tham gia
kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 đợt 2 phải công chứng các giấy tờ liên quan để
minh chứng kèm theo.
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Hồ sơ đăng ký xét tuyển đào tạo theo đặt hàng nộp trực tiếp tại Sở Y tế
tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: số 05, đường Võ Trường Toản, phường 1, TP. Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
4. Kinh phí đào tạo dự kiến: Học phí trung bình là 60 triệu/năm học.
Mức học phí thay đổi theo số tín chỉ cùa từng học kỳ do trường qui định.
- 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.
5. 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 trực tiếp về Sở Y tế chậm nhất đến 17 giờ, ngày
04/10/2021, nếu quá hạn sẽ không được xem xét, giải quyết.
- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện phải được đến Sở Y tế chậm
nhất đến 17 giờ, ngày 04/10/2021.
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.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lâm Thái Thuận

