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THÔNG BÁO  

Về việc tiếp nhận Hồ sơ xét tuyển chính quy, cử đào tạo theo  

hình thức đặt hàng tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ năm 2021 

 

Căn cứ Thông báo số 1760/TB-ĐHYDCT ngày 16/9/2021 của Trường Đại 

học Y dược Cần Thơ về việc tuyển sinh theo đặt hàng năm 2021. 

Sở Y tế thông báo đến các thí sinh (Danh sách kèm theo) tham dự kỳ thi 

tuyển sinh đại học năm 2021 hệ chính quy ngành y khoa (Khối B) có tổng điểm 

đạt theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (bao gồm điểm thi, điểm ưu tiên 

khu vực và điểm ưu tiên đối tượng), có nguyện vọng được cử đào tạo theo hình 

thức đặt hàng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khẩn trương liên hệ nộp hồ sơ về Sở Y 

tế theo yêu cầu sau:  

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/9/2021 đến hết ngày 21/9/2021.  

2. Hồ sơ thí sinh tham gia xét tuyển gồm có: 

- Giấy báo điểm thi tuyển THPT năm 2021: 01 bản gốc và 01 bản sao có 

chứng thực. 

- 01 bản sao chứng minh nhân dân; 01 bản sao sổ hộ khẩu gia đình (tối 

thiểu có khẩu tại tỉnh BR-VT 03 năm); 

3. Hình thức nhận: Hiện nay do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức 

tạp, vì vậy đề nghị thí sinh nộp hồ sơ qua các hình thức:  

- Nộp qua email Sở Y tế: tccbsoytebrvt@gmail.com  

- Nộp trực tiếp tại Sở Y tế hoặc thông qua đường bưu điện gửi về Sở Y tế 

theo địa chỉ Văn phòng Sở Y tế, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa. 

Sở Y tế thông báo đến các thí sinh được biết, đăng ký, nộp hồ sơ. Nếu có gì 

vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 02543.811.943; 0978.518.876 (gặp 

cô Chinh) theo để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở GD&ĐT tỉnh (TB đến các thí sinh); 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc SYT; 

- các phòng CMNV SYT ; 

- Bộ phận CNTT SYT đăng tin Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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