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Trà Vinh, ngày       tháng  10 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đào tạo hệ chính 

quy, liên thông đào tạo theo nhu cầu đặt hàng của tỉnh Trà Vinh năm 2020 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, tuyển sinh trình độ Cao đẳng 

Giáo dực Mầm non; 

Căn cứ Công văn số 3436/UBND - KGVX ngày 27/8/2020 của Ủy Ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đặt hàng đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 4098/UBND-KGVX ngày 08/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc xin điều chỉnh chỉ tiêu; 

Căn cứ Công văn số 942/ĐHTV-KT ngày 21/7/2020 của Trường Đại học 

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; 

Công văn số 1394/ĐHTV-KT ngày 05/10/2020 của Trường Đại học Trà 

Vinh ngày 21/7/2020 về việc đồng ý đào tạo nhân lực y tế cho tỉnh Trà Vinh; 

Năm 2020, tỉnh Trà Vinh dự kiến đặt hàng với Trường Đại học Trà Vinh 

đào tạo Đại học chính quy, liên thông chuyên ngành: Y đa khoa.  

Sở Y tế tỉnh Trà Vinh thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ như sau: 

Trường Đại học Trà Vinh, đào tạo ngành:  

1. Y khoa chính quy 14 chỉ tiêu 

Các thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt số điểm khối 

B dự kiến thấp hơn điểm đại trà (điểm chuẩn trúng tuyển của Trường) khoảng 

01 điểm (24.2 điểm trở lên), có nhu cầu tham gia xét tuyển theo đơn đặt hàng 

tại Trường Đại học Trà Vinh. 

2. Y đa khoa liên thông từ Y sĩ lên Đại học: 04 chỉ tiêu 

Năm 2020, tỉnh Trà Vinh dự kiến đặt hàng với Trường Đại học Trà Vinh 

liên thông từ trung cấp lên Đại học hệ chính quy đối với thí sinh tự do chuyên 

ngành: Y đa khoa. 

Các thí sinh đăng ký xét đặt hàng hệ liên thông chính quy ngành Y khoa 

phải thỏa các điều kiện theo Thông báo số 1479/TB-ĐHTV ngày 12/6/2020 của 

Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính 

quy các ngành thuộc khối ngành sức khỏe; Công văn số 1394/ĐHTV-KT ngày 

05/10/2020 của Trường Đại học Trà Vinh ngày 21/7/2020 về việc đồng ý đào 

tạo nhân lực y tế cho tỉnh Trà Vinh. 

Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ kéo dài đến 16h ngày 11/10/2020. 

Địa điểm đăng ký: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính Sở Y tế tỉnh Trà 



Vinh. Địa chỉ 16 A Nguyễn Thái Học, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

Về kinh phí khóa học do cá nhân tự chi trả và ký hợp đồng đào tạo với Sở 

Y tế có cam kết thời gian phục vụ bằng thời gian đào tạo đồng thời tự nguyện 

giao nộp bằng tốt nghiệp Đại học cho Sở Y tế quản lý trong thời gian phục vụ tại 

tỉnh Trà Vinh. 

Hồ sơ gồm có: 

1. Đơn đăng ký dự xét tuyển (có mẫu tại Sở Y tế) 

2. Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 (bản chính) 

3. Học bạ trung học phổ thông (bản sao có chứng thực) 

4. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) (bản sao có chứng thực) 

5. Hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực). Trường hợp có đổi sổ hộ 

khẩu mới đề nghị kèm theo giấy xác nhận về thời gian có hộ khẩu thường trú từ 

36 tháng trở lên tại địa phương. 

Sở Y tế tỉnh Trà Vinh thông báo đến các thí sinh được biết, đăng ký. Nếu 

có gì vướng mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính Sở Y 

tế theo số điện thoại: 0294.3863051. 

 Thông báo này được đăng trên Website Sở Y tế, niêm yết tại trụ sở làm 

việc, gửi các đơn vi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(b/c); 

- Sở Nội vụ tỉnh (b/c); 

- Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh;  

- Website Sở Y tế; 

- Niêm yết tại trụ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lưu: VT, TCCB-HC. 
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