
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

Số:        /UBND-KGVX 

V/v thông báo tuyển sinh (bổ 

sung) đào tạo theo đặt hàng Đại 
học hệ chính quy của Khoa Y 

Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bến Tre, ngày        tháng      năm 2022 

 

  

                                                Kính gửi:  
 - Sở Y tế;  

        - Sở Giáo dục và Đào tạo; 
 - Đài Phát thanh - Truyền hình; 

 - Báo Đồng Khởi; 
 - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

 - Đài truyền thanh huyện - thành phố. 
 

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); 

Để triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh rà soát, thông tin kịp thời đến các thí sinh của trường về nội 

dung tuyển sinh theo đặt hàng của 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) của Khoa 

Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Sở Y tế hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh; tổng hợp hồ sơ 

xét tuyển sinh theo đặt hàng thông qua Hội đồng xét tuyển của tỉnh và trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 11 tháng 10 năm 2022 (ngày 12 tháng 10 năm 2022, 

Đại học Quốc gia tiến hành xét hồ sơ). 

3. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Khởi, Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

đăng tải nội dung Thông báo xét tuyển; Đài truyền thanh huyện - thành phố phát 

thanh rộng rãi nội dung thông báo trên kể từ ngày ra thông báo đến ngày 09 tháng 
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10 năm 2022 (đính kèm theo Thông báo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên (kèm thông báo);                                                               
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Phòng: KGVX, TH, Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, Đ.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Bé Mười 
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