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THÔNG BÁO
Xét tuyển đại học chính quy diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2018
Căn cứ Thông báo số 881/TB - ĐHYDCT ngày 12/7/2018 của Trường đại học Y
dược Cần Thơ về việc quy định mức điểm tối thiểu xét tuyển đại học hệ chính quy năm
2018. Căn cứ cuộc họp lúc 14h ngày 7/8/2018 tại trường đại học Y dược Cần Thơ về việc
đào tạo nhân lực y tế vùng đồng bằng sông cửu long mở rộng. Sở Y tế thông báo như sau:
1-Nội dung tuyển sinh : Xét tuyển đại học chính quy diện đào tạo theo địa chỉ sử
dụng năm 2018.
2-Danh sách thí sinh : Danh sách thí sinh do trường đại học Y dược Cần Thơ cung
cấp (đính kèm).
3-Điều kiện tuyển sinh :
+Thí sinh không trúng tuyển ở đợt xét tuyển 1 tại trường Đai học Y dược Cần Thơ
có nguyện vọng học địa chỉ sử dụng ngành Y khoa và các chuyên ngành hiếm (giải phẩu
bệnh, lao, phong, tâm thần..) và có mức điểm đạt từ 19 điểm trở lên.
+Thí sinh trúng tuyển các chuyên ngành khác tại trường Đai học Y dược Cần Thơ
có nguyện vọng học địa chỉ sử dụng ngành Y khoa và các chuyên ngành hiếm (giải phẩu
bệnh, lao, phong, tâm thần..) và có mức điểm đạt từ 19 điểm trở lên.
4-Thời gian, địa điểm tập trung :
+Thời gian: Các thí sinh và gia đình tập trung đăng ký vào lúc 14 h ngày 10/8/2018
(khi đi tập trung thí sinh mang theo phiếu báo điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 –
bản pho to.
+Địa điểm : Tại Hội trường Trường Trung cấp Y tế, số 1165, đường Võ Văn Kiệt,
Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT. (đối diện bệnh viện Bà Rịa mới).
Sở Y tế thông báo đến các thí sinh và gia đình có tên trong danh sách được biết.
Quá thời hạn trên thí sinh và gia đình không đăng ký coi như không có nhu cầu xét tuyển
đại học chính quy diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2018.
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