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THÔNG BÁO 

Xét tuyển trình độ đào tạo hệ chính quy đào tạo theo 
nhu cầu đặt hàng của tỉnh Trà Vinh năm 2021 

 

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 1760/TB-ĐHCT ngày 16/9/2021 của Trường Đại Học 

Y Dược Cần Thơ về việc xét tuyển sinh theo đặt hàng năm 2021;  

Năm 2021, Trà Vinh xét đặt hàng với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

chính quy chuyên ngành: Y đa khoa, Y đa khoa phục vụ ngành hiếm. 

Sở Y tế tỉnh Trà Vinh thông báo như sau: 

1.Chỉ tiêu, ngành tuyển sinh: 

- Y khoa: 15 chỉ tiêu 

- Y khoa phục vụ ngành hiếm (Phong, Lao, Tâm thần, Giải phẩu bệnh, 

Pháp Y): 07 chỉ tiêu 

2. Thời gian nhận hồ sơ:  

- Đăng ký trong giờ hành chánh kể cả ngày Thứ bảy và Chủ nhật: từ khi có 

thông báo cho đến đến hết ngày 21/09/2021. 

- Ngày 22/9/2021: Hội đồng tiến hành họp xét kết quả. 

- Sáng ngày 23/9/2021, công bố sanh sách thí sinh trúng tuyển theo hình 

thức đặt hàng năm 2021 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ .  

- Chiều ngày 23/9/2021: Nếu thí sinh nào không trúng tuyển. Sở Y tế sẽ trả 

bảng gốc giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 (bản chính) 

lại cho thí sinh. 

3. 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.. 

4. Kinh phí đào tạo: do cá nhân tự chi trả và ký hợp đồng đào tạo với Sở 

Y tế có cam kết thời gian phục vụ tại tỉnh Trà Vinh ít nhất 05 năm, đồng thời tự 

nguyện giao nộp bằng tốt nghiệp Bác sĩ cho Sở Y tế quản lý trong thời gian 

phục vụ tại tỉnh Trà Vinh (05 năm), sau khi phục vụ đủ 05 năm tại tỉnh Trà Vinh 

Sở Y tế giao bằng Bác sĩ lại cho thí sinh theo họp đồng đã ký kết. Nếu thí sinh 

không thực hiện đúng theo hợp đồng thì Sở Y tế không giải quyết trả lại bằng 



Bác sĩ cho những trường hợp không về công tác theo thỏa thuận. 

Hồ sơ gồm có: 

 1. Giấy đề nghị đăng ký dự xét tuyển (theo mẫu). 

 2. Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). 

 3. Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 (bản chính) 

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

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

 6. 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. 

 7. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của thí sinh và của cha hoặc 

mẹ (bản sao có chứng thực). 

 8. Hợp đồng đào tạo (03 bản chính, có đủ chữ ký thí sinh và phụ huynh, 

theo mẫu, Hợp đồng sẽ ký sau khi có kết quả xét trúng tuyển). 

 Lưu ý: Thí sinh vào trang thông tin điện tử Sở Y tế để xem thông tin 

xét đặt hàng, danh sách thí sinh xét đặt hàng hệ chính quy năm 2021và tải 

các biểu mẫu đăng ký. 

 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: 02943.863.051 hoặc 02943.862.399. 

 Thông báo này được đăng trên Website Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở 

Y tế, niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh./. 

 
Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 
- Sở Nội vụ (biết); 
- Trang tin Sở Y tế; 
- Niêm yết tại cơ quan; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT,TCCB-HC.                            

GIÁM ĐỐC  

 
 

 
 
 

 
  Kiên Sóc Kha 
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