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THÔNG BÁO 
Kết quả xét đào tạo đại học hệ chính quy theo nhu cầu đặt hàng  

tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ của tỉnh Trà Vinh năm 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét tuyển đặt hàng đào tạo đại học y, 

dược năm 2021; 
Căn cứ Công văn số 3078/UBND-NC ngày 30/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc nhu cầu đào tạo theo đặt hàng trình độ đại học năm 2021; 
Công văn số 1760/ĐHYDCT ngày 16/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ về việc tuyển sinh theo đặt hàng năm 2021; 
Căn cứ kết quả cuộc họp vào lúc 14 giờ, ngày 22 tháng 9 năm 2021, tại Hội 

trường Sở Y tế, Hội đồng xét tuyển đặt hàng đào tạo đại học y, dược năm 2021 tỉnh 
tiến hành họp xét tuyển theo phân bổ chỉ tiêu đào tạo chuyên ngành sức khỏe tại 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.  

Sở Y tế tỉnh Trà Vinh thông báo kết quả xét đào tạo đại học hệ chính quy 
theo nhu cầu đặt hàng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ của tỉnh Trà Vinh 

năm 2021, cụ thể như sau: 
1. Y khoa: 15 chỉ tiêu (Danh sách đính kèm). 

2. Y khoa phục vụ ngành hiếm (Phong, Lao, Tâm thần, Giải phẩu bệnh): 07 
chỉ tiêu (Danh sách đính kèm). 

Sở Y tế tiến hành hoàn chỉnh các thủ tục trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, 
ban hành Quyết định cử đi đào tạo đặt hàng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

của tỉnh Trà Vinh năm 2021. Đồng thời gửi về Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
để làm thủ tục cho thí sinh trước 17 giờ ngày 28/9/2021 theo quy định. 

Sở Y tế tỉnh Trà Vinh thông báo đến các thí sinh được biết. 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); 

- Ban tổ chức Tỉnh uỷ (b/c); 
- Sở GD và ĐT (biết); 
- Sở Nội vụ (biết); 
- Trang tin Sở Y tế; 
- Niêm yết tại cơ quan; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT,TCCB-HC.                            
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