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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2227/TB-SYT 

 

Cần Thơ, ngày 03 tháng  8  năm 2017 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển các thí sinh có nhu cầu đào tạo Bác sĩ theo địa chỉ sử dụng năm 

2017 (Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ đa khoa định hướng chuyên ngành hiếm)  
 

Căn cứ Công văn số 1306-CV/BCĐTNB ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ban 

Chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc phân bổ chỉ tiêu xét tuyển đào tạo khối ngành bác sĩ 

năm 2017. 

Căn cứ Công văn số 858/ĐHYDCT ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ về việc tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng đại học hệ chính 

qui và liên thông năm 2017. 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ có nhu cầu tuyển các học viên đào tạo Bác sĩ 

theo địa chỉ sử dụng năm 2017 (Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ đa khoa định hướng chuyên 

ngành hiếm) học tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại 

học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại 

học Trà Vinh, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tuyển 

1.1. Đối tượng: tất cả các thí sinh phải có đủ các điều kiện sau đây: 

- Thực hiện theo Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 8 năm 

2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

- Riêng đối với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: thí sinh trúng tuyển 

nguyện vọng 2, 3, 4 nhưng mức điểm đạt theo yêu cầu và có nguyện vọng học theo 

địa chỉ sử dụng ngành nguyện vọng 1 thì do Hội đồng Xét đào tạo theo địa chỉ sử 

dụng của thành phố quyết định.  

- Thí sinh phải có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở lên tại các tỉnh, thành 

trong khu vực Tây Nam Bộ, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của cơ sở đào tạo, có 

nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về phục vụ theo sự phân công 

của thành phố Cần Thơ. 

- Tính đến ngày nộp đơn đăng ký xét tuyển, thí sinh phải có hộ khẩu thường 

trú tại thành phố Cần Thơ. 

- Thí sinh được xét ưu tiên khi có: con của Mẹ Việt Nam anh hùng, con của 

Liệt sĩ, con của thương binh, con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con 

của Anh hùng Lao động, người dân tộc thiểu số, bản thân là quân nhân, công an 

nhân dân chuyển ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến 

ngày dự thi, thí sinh có địa chỉ thường trú ở quận/huyện xa trung tâm thành phố 

Cần Thơ nếu có cùng mức điểm xét tuyển. 

1.2. Tiêu chuẩn xét tuyển: 

Điểm xét tuyển được tính tổng điểm của ba môn thi (tổ hợp môn xét tuyển) 

của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định và lấy điểm từ cao xuống 

thấp, cụ thể như sau: 
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a) Đối với Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: xét tuyển 

cho ngành bác sĩ đa khoa điểm xét tuyển là 27,25 điểm (tính cả điểm ưu tiên khu 

vực và đối tượng). 

b) Đối với Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: xét tuyển cho 

ngành bác sĩ đa khoa điểm xét tuyển là 25 điểm (tính ưu tiên đối tượng và ưu tiên 

khu vực).  

c) Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: xét tuyển cho 02 ngành, cụ thể: 

- Bác sĩ đa khoa điểm xét tuyển 24 điểm (tính cả điểm ưu tiên khu vực và 

đối tượng). 

- Bác sĩ đa khoa định hướng chuyên ngành hiếm: Lao, Tâm thần, Pháp y, 

Giải phẫu bệnh điểm xét tuyển là 20,5 điểm (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối 

tượng). 

d) Trường Đại học Trà Vinh: xét tuyển cho ngành bác sĩ đa khoa điểm xét 

tuyển là 22,75 điểm (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). 

2. Hồ sơ xét tuyển: 

- Thí sinh làm đơn gửi Hội đồng xét tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng ngành 

Y tế năm 2017 của thành phố Cần Thơ, có cam kết sau khi tốt nghiệp ra trường về 

phục vụ theo sự phân công của thành phố Cần Thơ (theo theo mẫu đơn đính kèm). 

- Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (bản chính) 

- Hộ khẩu thường trú (bản sao) 

- Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có (bản sao)  

3. Thời gian nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến chậm nhất 17 giờ ngày 

11 tháng 8 năm 2017, sau thời gian quy định Sở Y tế sẽ không nhận đơn đăng ký 

của thí sinh. 

 4. Địa chỉ nhận đơn: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế, số 71 Lý Tự Trọng, 

phường An Phú, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Số điện thoại: 0292. 

3831489 (trong giờ hành chính)./. 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC 
- Trang Web SYT: http://soytecantho.vn; 

- Niêm yết tại Văn phòng Sở Y tế; 

- Niêm yết tại Trường ĐHYD Cần Thơ; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

                                                                     Bùi Thị Lệ Phi 
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