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THÔNG BÁO 
Về việc xét tuyển (bổ sung) đào tạo theo đặt hàng đại học 

ngành Y đa khoa hệ chính quy của Khoa Y - Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 

(“Đào tạo theo địa chỉ sử dụng” là “đào tạo đặt hàng theo 
nhu cầu xã hội và đại trà” theo cách gọi mới)  

(Kèm theo Công văn số          /UBND-KGVX ngày       tháng      năm 2022 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) 

 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-NĐND ngày 07 tháng 12 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về chính sách hỗ trợ học phí đối với sinh viên hệ 

chính quy chuyên ngành Y, Dược đào tạo theo đặt hàng của tỉnh Bến Tre (“Đào 
tạo theo địa chỉ sử dụng” là “đào tạo đặt hàng theo nhu cầu xã hội” theo cách 

gọi mới); 

Căn cứ Công văn số 424/KY-ĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022; Thông báo 

số 785/KY-ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Khoa Y Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đặt hàng năm 2022 (bổ sung); 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo xét tuyển (bổ sung) đào tạo đặt hàng đại 
học hệ chính quy của Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giao 

cho tỉnh Bến Tre năm 2020, cụ thể như sau:   

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYẾN: 

- Mức điểm xét tuyển  đào tạo đặt hàng theo nhu cầu xã hội: 

+ Ngành Y đa khoa: Tối đa 07 chỉ tiêu.  

+ Điểm xét tuyển tối thiểu đủ điều kiện để tham gia xét là: Điểm trung 

bình cộng của điểm trung bình các môn trong 03 năm lớp 10, 11, 12 phải đạt từ 
8,9 điểm. 

- Đối tượng xét tuyển:  

+ Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 

+ Các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bến Tre từ 36 tháng trở lên, 
có đặt hàng đào tạo với Khoa Y (tỉnh). 

+ Học 03 năm THPT tại tỉnh và có cam kết sau khi tốt nghiệp Đại học về 
làm việc tại các cơ sở Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre, xếp loại hạnh 

kiểm từ loại khá trở lên của năm học lớp 12 THPT. 

 Ghi chú:  

- Trong thông báo số 785/KY-ĐT (bổ sung chỉ tiêu) có lưu ý: Điểm trúng 
tuyển của phương thức này (phương thức 2, xét bổ sung) không thấp hơn điểm 
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trúng tuyển của phương thức tương ứng (phương thức 2) trong xét đợt 1. Thí 
sinh trúng tuyển thứ tự số 20 (trong20 chỉ tiêu được giao đợt 1 theo phương 

thức 2) đạt điểm là 8.9 điểm.  

 - Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo sinh viên hệ chính quy theo Nghị 

Quyết số 19/2018/NQ-NĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018  của Hội đồng nhân 
dân tỉnh: 

- Đối với Sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y được Ủy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt tham gia hưởng chính sách đào tạo theo địa chỉ sử dụng (nếu có 

nhu cầu). 

II. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:  

Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00’ ngày 09 tháng 10 năm 2022 (chủ nhật). 

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 

1. Đơn xin xét tuyển (Sở Y tế cấp); 

2. Hộ khẩu thường trú (Photo thị thực 02 bản); 

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (tạm thời - bản chính); 

4. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT (bản chính); 

5. Học bạ lớp 10, 11, 12 Trung học phổ thông (Photo thị thực 02 bản); 

6. Chứng chỉ IEL.TS (đạt điểm 4,5)hoặc chứng chỉ tương đương (nếu 
có, Photo thị thực 02 bản); 

7. CMND/CCCD (Photo thị thực: 02 bản); 

8. Phiếu đăng ký xét tuyển theo đề án sau khi thí sinh đăng ký trực 

tuyến trên hệ thống của Trường (02 bản, có xác nhận của Ban Giám hiệu 
trường THPT). 

IV. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ:  

Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Bến Tre. Số 39, Đoàn Hoàng 

Minh, Phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (Số điện thoại liên lạc: 

2753.822164). 

Quá thời gian nêu trên, các thí sinh không đăng ký xem như không có nhu 

cầu xét tuyển./.       
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