
DI HQC HU CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
TRIXONG  JJAI HQC  Y - DUC floe 1Ip - Tiy do - Hnh phtic 

SO: 363/DI-IYD-DTDH Thica Thiên Hue', ngày 08 tháng 02 nám 2021 

THÔNG BAO 

Ye vic Tuyn sinh dào tto lien thông trInh d di h9c Y-Du''c nm 2021 

(Dành clio tliI sinh tt ng1iip cao dng) 

Can cir Quyêt djnh s 18/20 17/QD-TTg ngày 31/5/2017 cña Thñ turng ChInh 
phñ ye vic ban hânh Quy djnh ye lien thông giia trinh d trung cap, trinh d cao däng 
vài trInh d dai h9c; 

Can cir Thông tu so 09/2020/TT-BGDDT ngày 07/5/2020 cia B trixO'ng BO 
Giáo dtc và Dào tao  ye vic ban hânh.. Quy chê tuyên sinh trInh dO di h9c; tuyên sinh 
trInh dO cao clang ngành Giáo dçtc Mârn non; 

TruOrng Dai  h9c Y - Duçc, Dai  h9c Hue thông báo tuyên sinh dào tao  lien thông 
trInh dO dai h9c Y - Ducc nàm 2021 nhu sau: 
I. CAC NGANH TUYEN SINH, CIII TIEU VA THO'I GIAN 1JAo TiO 

1.1. Lien thông di hQc Iilnli thti'c chInh quy tfr trInh d cao clang (120 chi 
tiêu) " f0/ 

1 Dirnc hoc 
2 Diêu dung "chuyên nganh Diêu dtcöng da khoa' 
3. K thut Xét nghirn y h9c. 
4 K thuât Hrnh anh y hoc 
1.2. Lien thông dii hçc hInh thuic vü'a lam vfra h9c tfr trinh d cao dng 

200 chi tiêu) 
1. Diêu duOng "chuyên ngành Diêu du'âng Da khoa ". 
2. Diëu dixOng "chuyên ngành Diêu dzr5ng Phy san ". 
3. Diêu du&ng "chuyên ngành Diêu du'ô'ng Gay me Hói thc ". 
4. K thut Xét nghim y h9c. 
5. K5 thut HInh ãnh y hoc. 
6. Y tê Cong cong. 

II. DOI TUQ'NG TUYEN SINH 
Thi sinh là công,dan Vit Narn clang lam vic diing chuyên ngành và trInh d 

clào tto tti các c si y tê ducc tharn gia tuyên sinh duOi hmnh thi'rc thi tuyên. 
III. TIEU CHUAN TUYEN SINH 

1. V phim c1it chInh trj: L ljch bàn than và gia dlnh rO rang, hoàn thành 
các nhirn vii duçc giao, phâm chat dao  cli'rc tot, chap hành day dü các chü trixo'ng, 
chInh sách cüa Dàng và pháp lut cUa Nhà nuàc. Nhtng ngm1i clang trong thai gian thi 
hành k luit tr khiên trách tth len không duçc dir tuyên. 

2. Vê vin bang, chfrng clii: 
a. Bang tot nghip cao clang: Thi sinh d1r thi phài có bang tot nghip cao clang 

chuyên ngành phü hçp. 
b. Bang tot nghip trung h9c phô thông theo hInh thiirc giáo diic chinh quy hoc 

giáo dic thi.thng xuyen. 
c. Chirng chi hânh nghê khám bnh, chtta bnh. 



3. V süc khoé: CO dü sUc khoê d hpc tip theo quy djnh hin hành. 
IV. VUNG TUYEN: Tuyên sinh trong Ca nuó'c. 
V. CHINH SACH TSU TIEN TRONG TUYEN SINH 

1. Chinh sách u'u tiên theo kliii viic: Thirc hin theo quy djnh hin hành cüa 
B Giáo diic và Dào tao ye kim virc tuyn sinh tiong Ung véi noi thi sinh dang cong 
tác. 

2. Chiiih sách u'u tiên theo di tu'çng: Thrc hin theo quy ch tuyn sinh dcii 
h9c cao däng chinh quy, vüa lam vüa h9c hin hânh. 
VI. NGUONG DAM BAO CHAT LUNG DAU VAO 

1. Di vói ngành Duc hpc phái dt mt trong nhtng tiêu chI sau: 
- H9c 1irc 1óp 12 dat  1oi giOi hoc dirn trung binh chung các mon van hOa 

THPT dat  tiir 8,0 trO' len hoc tot nghip THPT loai giói. 
- H9c 1irc lap 12 dat  loai khá và CO 3 närn kinh nghirn cong tác dñng vO.i 

chuyên mon dào tao. 
- Tot nghip trInh d trmnh dO cao däng dat i°ai giói. 
- Tot nghip trInh dO trinh dO cao dàng dat  ioai khá và có 3 närn kinh nghim 

cong tác dñng vai chuyên mon dào tao. 
2. DOi vâi cac ngành Diêu duOng (chuyên ngành Diêu du'O'ng Da khoa, chuyên 

ngành Diêu dithng Phçi san, chuyên ngãnh Diêu duO'ng Gay me hôi src), ngành K 
thut Xét nghim y hoc, ngành K thugit Hinh ánh y h9c phãi dat mOt trong nh{rng tiCu 
chI sau: 

- Hçc 1irc lap 12 dat  loi khá, hogic  diem trung bInh chung các mon van hOa 
THPT dat  tir 6,5 tra len, hoc tot nghip TI-IPT loai khá. 

- H9C lirc lap 12 dat  ioai tiung bInh và có 5 näm kinh nghim cong tác dung vOi 
chuyên mOn dão tao. 

- Tot nghip trmnh dO cao dãng dt loii khá tth len. 
VII. HO S0 BANG K' DT THI 

1. Phiu dang k3? dir thi theo rnu quy djnh cña Tru'ang Dai  h9c Y Du'c. 
2. Ban sao hp pháp các giây t6 lien quan tOi qua trInh h9c tgip nhu sau: 
- Bang tot nghip và bang diêrnlhQc ba các mon h9c trong chuo'ng trinh dão to 

cao dang chuyên ngành phü 1p. (Nêu thi sinE d h9c lien thông tilt trung cap len cao 
dang thi phãi np them bang tOt nghip vã bang diêm/hpc b các mOn hpc trong 
chuong trInh dào tao  trung cap chuyên ngành phü hp). 

- Bang tot nghip Trung h9c Phô thông theo hinh thilrc giáo diic chInh quy hoic 
giáo diic thu'ang xuyên. 

- Hoc ba Trung h9c Phô thông. 
3. Bàn sao hcxp pháp giây khai sinh. 
4. Bàn sao hçp pháp: Chñng chi hanh nghe Du?c (theo Nghj djnh 54/2017/ND-

CP ngây 0 8/5/20 17 cilia ChInh phü) dOi vai thI sinh däng k dir thi lien thông ngành 
Ducic hpc, ChiTrng chi hành nghC khám bnh, chfta bênh (theo Nghi dinh 
109/2016/ND-CP ngày 01/7/20 16 cilia ChInh phili) dôi vó'i các ngành cOn !ai  (ngoai tili' 
ngành Y tê Cong cong). 

5. Ban sao h'p pháp Quyêt djnh tuyên diing cOng chilrc, viên chilrc hoac FIp 
dông lao dng (dOi vai nhüng thI sinE can diêu kin ye thai gian kinh nghim cong tác 
dung vai chuyên mOn dào to dê dai bão ngliO'ng chat lung du vào, hoc d xp un 
tiên trong tuyên sinh). 

6. Giây chiirng nhgin chInh sách ru tiên trong tuyên sinE cilia CG quan có thim 
quyen. 



7. GiAy xác nhIn dü sirc khóe d h9c tp do co' so khárn, chUa bnh có thm 
quyên cap. 

• 8. Hai ãnh chiip không qua 6 tháng c 3 x 4 (01 ánh dan vào philu dáng kfi dir thi 
va dong dâu giap lai) Hai phong bi co dan tern va ghi ten, dia chi cua thi srnh 

Thi srnh phai nôp ho so' däng ky du thi dung thoi gian quy drnh, trizo'ng không 
nhân ho so' khi thiêu môt trong nh[tng giây to' d quy dinh Tin sin/i phãi gin day ttü nôi 
dung theo inâu trong ho so', trên bl /n so' và phái sp xêp giây to' trong hO so' theo 
dáng thz'r 4r nêu trên. 
VIII LE PHI, THIYI GIAN VA IMA DIEM NOP HO S 

1. L phi ho so' &Ing kI dr thi: 100.000 dng/thi sinh (np cüng h so' däng kI 
dr thi). 

2 Thoi gian phat hanh ho so' va tho'i han nôp ho so' 
- Thii gian phát hành h so': bt du tir ngãy 01/3/2021. 
- Thrn han nôp ho so' Tir ngay 08/3/2021 den 08/4/2021 
3 Dia them nôp ho so Phong Dao tao Dai hoc, Tri.wng Dai hoc Y Duoc - Dai 

hoc Hue, so 06 duo'ng Ngô Quyên, Thanh phô HUe 
IX. MON Till, THI GIAN VA DJA DIEM THI 

1 Cac mon thi 
- Ngành Duçic h9c thi 03 rnôn: Toán h9c, Hoá phân tIch (Co' sâ nganh), Chüyên 

ngành. 
- Các ngành con 'ai  thi 03 môn: Toán hQc, Giái phâu-Sinh 12  (Co' s ngânh), 

Chuyên ngành. 
2 Tho'i gian thi Ti ong ba ngay 08, 09 va 10 thang 5 nini 2021 
3 Pm them thi TiLro'ng Dai hoc Y - Duoc, Dai hoc Flue, sO 06 duong Ngô 

Quyên, phuong VTnh Nrnh, Thanh phô Hue 
X. DIEU K1N TRUNGTUYEN 

Thi sinh cia dir thi du so mon quy drnh va dat diem trung tuyOnd4 oi dông 
Tuyên sinh cua truo'ng quy dinh cho tung dôi tuo'ng, theo tung khu vuc/,44hai dam 
bao yêu câu "Diem mOi mOn tin phái dat Iii 05 ('nám,) diem tro' len tle'Ø'ang diem 
10". 

Trong thO'i gian t1ii,r hin, nu có bu'ó'ng dn mói v diu kin dl! thi; 
chinh sach ira tiên trong tuyên sinh, thea luên trung tuyên ella Bô Giao due va 
Dao tao, Bô Y tê, hoäc cac thông tin khac thi Nha triro'ng së co thông bao htro'ng 
dn cu the sau 

Thi srnh can them thông tin, xin hen he vo'i Truo'ng theo tha chi Phong Dao tao 
Dai hoc, Truo'ng Dai hoc Y - Duo'c, Dai hoc Hue, sO 06 duong Ngô Quyen, phuo'ng 
Vinh Ninh, Thãnh phô Hue, din thoj: 0234 3883 867. 

No'inhin: 
- Cic Khoa hc Cong ngh và Dào tto B Y tê; 
- Dii hçc Hue; 
- Các Sâ Y té; 
- Các Bênh viên; TTYT 
- Các TmOng Cao däng, Trung hçc Y tO; 
- Trang Web Tnth'ng DHYD, BTDH. 
- Liru: VT, DTDH. 

U TRIXO'NG 

Qc fluy 
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