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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB - SYT       -Vũng T u, ng y 12 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Đăng ký tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng  

đại học hệ chính quy năm 2019 
 
 

Căn cứ Thông báo số 1069/ĐHYDCT ngày 9/8/2019 của trường Đại học Y 

dược Cần Thơ về việc tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng đại học hệ chính quy năm 

2019; 

Căn cứ Hội nghị Đào tạo nhân lực Y tế vùng Đồng bằng sông cửu long mở 

rộng được diễn ra vào lúc 14h ngày 9/8/2019 tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ;  

Căn cứ danh sách thí sinh đăng ký tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 

2019 tại trường Đại học Y dược Cần Thơ; 

 Sở Y tế thông báo như sau:  

1. Các thí sinh có số điểm từ 21 điểm trở lên có tên trong danh sách đính 

kèm, có nhu cầu tham gia xét tuyển theo địa chỉ sử dụng đại học hệ chính quy năm 

2019, khẩn trương đến Sở Y tế tỉnh BR-VT  địa chỉ:  hu Trung tâm Hành chính 

Chính trị tỉnh, Số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà 

Rịa) để đăng ký tham gia xét tuyển. 

 inh phí đào tạo do thí sinh và gia đình chi trả. 

2. Thời gian đăng ký trong giờ hành chính, từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 

14/8/2019. 

3.  hi đến đăng ký, các thí sinh photo giấy chứng nhận kết quả kỳ thi trung 

học phổ thông quốc gia năm 2019. 

Sở Y tế thông báo đến các thí sinh được biết./. 

(Đính kèm d nh sách thí sinh do trường Đại học Y dược Cần Thơ cung cấp) 

  

Nơi nhận:                                                               GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc SYT ; 

- Ph ng Nghiệp vụ SYT  CNTT đăng tin); 

- Các thí sinh  để biết); 

- Lưu: VT, VP. 
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