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THÔNG BÁO
XÉT TUYỂN THEO ĐẶT HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ NĂM 2021
Căn cứ Công văn số 1760/ĐHYDCT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc tuyển sinh theo đặt hàng năm 2021.
Sở Y tế An Giang thông báo tuyển sinh theo đặt hàng trình độ đại học của
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021, như sau:
1. Đối tƣợng xét tuyển.
- Thí sinh có tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, có
tổ hợp 03 môn Toán, Hóa, Sinh có điểm xét tuyển đáp ứng mức điểm đăng ký
xét tuyển.
- Thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Y Dược
Cần Thơ năm 2021 và có tên trong danh sách xét tuyển đặt hàng hệ chính quy
do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cung cấp.
- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang từ 36 tháng trở lên và học 3
năm cấp trung học phổ thông tại địa phương.
- Sau khi tốt nghiệp phải phục vụ theo sự phân công của ngành Y tế.
2. Chỉ tiêu:
- Y khoa: 27 chỉ tiêu;
- Y khoa phục vụ ngành hiếm: 10 chỉ tiêu (tất cả các thí sinh có tên trong
danh sách đủ điều kiện xét tuyển Y khoa phục vụ ngành hiếm năm 2021 của
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển để Sở Y tế trình
Hội đồng xem xét, quyết định).
- Điểm đăng ký xét tuyển: Từ 25 điểm trở lên.
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm.
- Đơn xin đăng ký xét tuyển theo đặt hàng (mẫu 1 đính kèm).
- Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 (Bản chính).
- Sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng).
- Học bạ 3 năm cấp trung học phổ thông (bản sao có công chứng).
4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/9/2021 đến 17 giờ, ngày 22/9/2021.
5. Hình thức nhận hồ sơ:
Nhận trực tiếp tại Sở Y tế, số 15, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại liên hệ: 0296. 3852518.

6. Nguyên tắc xét tuyển: Hội đồng xét tuyển của tỉnh sẽ tiến hành xét
chọn những thí sinh có đơn đăng ký theo mẫu quy định và có tên trong danh
sách do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cung cấp từ điểm cao xuống điểm
thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
7. Lƣu ý:
- Các danh sách được đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ
http://soyte.angiang.gov.vn và niêm yết tại Sở Y tế.
- Thí sinh nộp hồ sơ phải tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang – Khử
khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế)
- Quá thời gian quy định nêu trên, thí sinh không đến nộp hồ sơ, sẽ không
được xét (kể cả y khoa phục vụ ngành hiếm), đồng thời không giải quyết các
khiếu nại, thắc mắc về sau./.
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