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Trà Vinh, ngày          tháng  09  năm 2021 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận hồ sơ đào tạo đặt hàng ngành y hệ chính quy, liên thông 

2021 tại Trường Đại học Trà Vinh 
 

Thực hiện Công văn số 4331/UBND–VHVX ngày 21 tháng 9 năm 2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc đặt hàng đào tạo ngành y Trường Đại học 

Trà Vinh. 

Theo Công văn số 1288/ĐHTV-KT ngày  22  tháng  9  năm 2021 của Trường 

Đại học Trà Vinh về việc thông tin tuyển sinh ngành đào tạo đặt hàng năm 2021. 

Sở Y tế Trà Vinh thông báo tiếp nhận hồ sơ xét đào tạo đặt hàng ngành y hệ 

chính quy, liên thông tại Trường Đại học Trà Vinh năm 2021 với nội dung như 
sau: 

1. Ngành và chỉ tiêu đào tạo đặt hàng 
-  Y khoa chính quy: 20 chỉ tiêu. 

-  Y khoa liên thông: 05 chỉ tiêu. 
2. Điểm xét tuyển  
- Đối với các ngành đào tạo theo đặt hàng cho địa phương  thì ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh.  
- Điểm trúng tuyển theo yêu cầu đặt hàng, không thấp hơn Điểm trúng tuyển 

của ngành đào tạo đại trà, trừ khi đảm bảo đồng thời các điều kiện sau đây thì 
thấp hơn 01 (một) điểm so với điểm trúng tuyển của ngành đào tạo tính theo thang 

điểm 30:  
- Thí sinh là người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên và học 3 năm cấp 

trung học phổ thông tại địa phương, cam kết làm việc tại tỉnh sau khi tốt nghiệp .   

- Sở Y tế 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 29/09/2021. 

- Ngày 30/9/2021: Hội đồng tiến hành họp xét kết quả. 

- Ngày 01/10/2021, công bố sanh sách thí sinh trúng tuyển theo hình thức đặt 

hàng năm 2021 tại Trường Đại học Trà Vinh. 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. 

5. Thí sinh vào trang thông tin điện tử Sở Y tế để xem thông báo nhận hồ sơ 

đào tạo đặt hàng ngành y hệ chính quy, liên thông năm 2021 tại Trường Đại học 

Trà Vinh Địa chỉ webside: syt.travinh.gov.vn, vào mục Thông báo để tải các biểu 

mẫu đăng ký.  

Lưu ý: Thông tin chi tiết từng ngành xét tuyển được nêu ở Phụ lục đính 

kèm. 

 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); 
- 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.                            

GIÁM ĐỐC  
 

 
 

 
 
 

  Kiên Sóc Kha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

THÔNG TIN NGÀNH, ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

(Kèm theo Thông báo số:           /SYT-TCCBHC ngày         /9/2021 của Sở Y tế Trà Vinh 

về việc tiếp nhận hồ sơ xét đào tạo đặt hàng ngành y hệ chính quy, liên thông tại 

Trường Đại học Trà Vinh năm 2021) 

I. THÍ SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

1.1 Thông tin ngành 

TT NGÀNH 

ĐIỂM 

TRÚNG  

TUYỂN 

ĐẠI TRÀ 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 

ĐÀO TẠO ĐẶT HÀNG 

THỎA ĐIỀU KIỆN Ở 

MỤC II 

TỔ HỢP MÔN 

CHỈ TIÊU 

ĐẶT HÀNG 

CỦA TỈNH 

TRÀ VINH  

1 Y khoa 25.8 24.8 

Toán-Hóa học-
Sinh học 

Toán–Sinh–
Tiếng Anh 

20 

 

II. THÍ SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC  

Thí sinh phải đạt một trong các tiêu chí của Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau 

đây 

TT NGÀNH  

NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO 

(ĐBCL) 

(Điều kiện nộp hồ sơ tham gia xét tuyển) 

CHỈ TIÊU ĐẶT 

HÀNG CỦA 

TỈNH TRÀ 

VINH 

GHI 

CHÚ 

1 

Y khoa 
(thí sinh 
có bằng 

tốt 
nghiệp 

TC Y sĩ) 

- Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi; 

- Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 
8,0 trở lên; 
- Tốt nghiệp THPT loại Giỏi; 

- Học lực lớp 12 đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm 

công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 
- Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ đạt loại Giỏi; 
- Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ đạt loại Khá và có 3 năm 

kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. 

5 

 
 

 

Thí sinh sau khi đạt ngưỡng ĐBCL đầu vào lựa chọn một trong hai  phương thức của 

ngành tương ứng:   

1. Phương thức xét bằng điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 

TT NGÀNH  

ĐIỂM 

TRÚNG  

TUYỂN 

ĐẠI 

TRÀ 

ĐIỂM TRÚNG 

TUYỂN ĐÀO 

TẠO ĐẶT HÀNG 

THỎA ĐIỀU 

KIỆN Ở MỤC II 

TỔ HỢP MÔN 

1 Y khoa 24 23 
Toán, Hóa học, Sinh học 

Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

 

2. Phương thức xét kết hợp:  

Trường xét tuyển kết hợp điểm trung bình chung (điểm tổng kết) của các môn học 

ở năm học lớp 12 với kết quả học tập bậc TC. Trong đó, Điểm xét tuyển (ĐXT) bằng 

tổng điểm của các môn thuộc khối kiến thức cơ bản (điểm trung bình cả năm học lớp 12 

(ĐTBlớp 12) của các môn học), khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành (điểm của các học 
phần ở bậc TC/CĐ – ĐTBHP), tất cả điểm không nhân hệ số, có công thức như sau:   



ĐXT = Kiến thức cơ bản + Kiến thức cơ sở ngành + Kiến thức chuyên ngành + 

Điểm ưu tiên (nếu có) 

TT NGÀNH 

ĐIỂM 

TRÚNG  

TUYỂN 

ĐẠI 

TRÀ 

ĐIỂM TRÚNG 

TUYỂN ĐÀO TẠO 

ĐẶT HÀNG THỎA 

ĐIỀU KIỆN Ở 

MỤC II 

TỔ HỢP MÔN XÉT 

1 Y khoa 25.01 24.01 

* Kiến thức cơ bản = ĐTBlớp 12 
(Toán + Hóa + Sinh)/3 
* Kiến thức cơ sở ngành = ĐTBHP 
(Giải phẫu Sinh lý/Giải phẫu-
Sinh lý)  
* Kiến thức chuyên ngành = 
ĐTBHP (Nội/Bệnh nội khoa + 
Ngoại/Bệnh ngoại khoa + Sản/Sức 
khỏe sinh sản + Nhi/Sức khỏe trẻ 
em)/4 

* Lưu ý: Điểm xét tuyển được nêu trong Phụ lục là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn 

xét tuyển, có tính đến ưu tiên (Khu vực và Đối tượng).    

III. HỒ SƠ TUYỂN SINH 

1. THÍ SINH TỐT NGHIỆP THPT 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). 

 - Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (bản chính) 

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

- Bản sao có chứng thực: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân 

của thí sinh và của cha hoặc mẹ, học bạ THPT, hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh 

và các giấy tờ để xác định chế độ ưu tiên (nếu có). 

  - 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). 

2. THÍ SINH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP 

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu). 

  - 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). 

- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú.  

- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đối 

với thí sinh xét tuyển bằng điểm thi).  

- Bản sao có chứng thực: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, 

Giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú.  

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và học bạ THPT.  

- Bản sao có chứng thực các minh chứng quá trình công tác để xác định thâm 

niên chuyên môn, xác định ngưỡng ĐBCL đầu vào đối với thí sinh đạt tiêu chí 

gắn với kinh nghiệm công tác (Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động, Xác 

nhận của cơ quan đang công tác…).  



- 02 Bản sao có chứng thực Bảng điểm toàn khóa và Bằng tốt nghiệp (hoặc 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh mới tốt nghiệp và đang trong 

thời gian chờ cấp bằng) trình độ TC/CĐ. 

……Hết….. 
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