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SỞ Y TẾ THÔNG BÁO 

Về việc xét tuyển cử Y Đa khoa; Y Khoa phục vụ ngành hiếm (Lao, Phong, 

Tâm thần, Giải phẩu bệnh, Pháp Y) hệ chính quy đào tạo theo đặt hàng 

năm 2021 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ bằng nguồn                     

ngân sách của tỉnh 

Sở Y tế thông báo các thí sinh có hộ khẩu thường trú ổn định từ 03 năm trở 

lên và học 3 năm cấp trung học phổ thông tại tỉnh Bình Thuận; có đăng ký 

nguyện vọng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được đào tạo hệ chính quy 

theo đặt hàng năm 2021 của tỉnh Bình Thuận, nếu có nguyện vọng đăng ký xét 

tuyển thì nộp hồ sơ tại Sở Y tế Bình Thuận trước 14 giờ 00 ngày 21/9/2021 để 

xét tuyển với số điểm xét tuyển như sau: Ngành Y đa khoa đạt từ 26 điểm trở 

lên và Y Khoa phục vụ Ngành hiếm (Lao, Phong, Tâm thần, Giải phẩu bệnh, 

Pháp Y) từ 25 điểm trở lên. 

* Hồ sơ nộp tại Sở Y tế Bình Thuận gồm: 

1.Sổ hộ khẩu (Có công chứng) 02 bản 

2.Giấy CMND của thí sinh (có công chứng): 02 bản 

3.Giấy CMND của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ: 02 bản  

4. Giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông (bản chính)  

5. Học bạ 3 năm cấp trung học phổ thông. 

Sau thời gian trên thí sinh nào không nộp hồ sơ mọi khiếu nại Sở Y tế sẽ 

không xem xét giải quyết. 

Lưu ý:  

- Các Thí sinh đã trúng tuyển một ngành khác của Trường thì thí sinh sẽ  

không được xét tuyển theo đặt hàng. 

- Khi đến nộp hồ sơ phải có giấy xét nghiệm PCR Covid-19 âm tính 

trong vòng 72 giờ. 

Địa chỉ liên hệ: 

Văn Phòng Sở Y tế Bình Thuận 

Số 59 Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết. 

Điện thoại: 0252. 3822133  -  Di động Đ/c Tức 0917256985 

 
Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC  
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh;                                                           

- Báo Bình Thuận; 

- Sở Nội vụ;  

- Cổng thông tin điện tử; 

- Website Sở Nội vụ;            

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VP, VP.Tuc.                                                                      Nguyễn Quốc Việt  
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