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BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 
 
    Số: 177/TB-ĐHYDCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Cần Thơ, ngày 22 tháng 3 năm 2011

THÔNG BÁO 
V/v Tuyển sinh liên thông đại học Y, Dược hệ tập trung 4 năm   

và hệ vừa làm vừa học năm 2011 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, 
Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc 
Liêu, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, 
Bình Phước, Tây Ninh, Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần 
Thơ. 

 
- Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/05/2008 về việc hướng dẫn tuyển sinh đào 

tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược của Bộ Y tế; và chỉ thị 06/2006/CT-BYT ngày 
14/06/2006 của Bộ Trưởng Bộ Y tế; 

- Căn cứ công văn số 424/BYT-K2ĐT ngày 21/01/2011 của Bộ Y Tế về việc giao chỉ tiêu 
đào tạo năm 2011;  

- Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy; 
Căn cứ Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 
ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học; 

Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển sinh liên thông đại học hệ 4 năm và vừa 
làm vừa học (VLVH), khóa 25 năm 2011 như sau: 

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH 
- Bác sỹ đa khoa (hệ tập trung 4 năm). 
- Dược sỹ đại học (hệ tập trung 4 năm). 
- Cử nhân Điều dưỡng đa khoa (hệ VLVH). 
- Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức (hệ VLVH). 
- Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản (hệ VLVH). 
- Cử nhân Điều dưỡng Răng hàm mặt (hệ VLVH). 
- Cử nhân Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm (hệ VLVH) 
- Cử nhân Kỹ thuật y học chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh (hệ VLVH) 
- Cử nhân Y tế công cộng (hệ VLVH) 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Thí sinh phải là công dân Việt Nam đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo 
tại các cơ sở y tế được tham gia tuyển sinh dưới hình thức thi tuyển. 

II.1 Đối tượng tuyển sinh Bác sỹ, Dược sỹ đại học 
a) Đối với thí sinh thuộc KV1, KV2-NT, KV2: Là cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành 
và trình độ đào tạo.  
b) Đối với thí sinh thuộc KV3: Phải đáp ứng yêu cầu như đối với thí sinh thuộc KV1, KV2-NT, 
KV2 nêu tại khoản a và thuộc một trong các diện sau:  

- Đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao;  
- Đang công tác trong lĩnh vực pháp y, y tế dự phòng;  
- Đang trực tiếp sản xuất, pha chế dược phẩm, vắc- xin, sinh phẩm y tế và đã làm công việc 

này liên tục từ 24 tháng trở lên;  
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- Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đã công tác liên tục tại KV1 trong ngành y tế từ 24 
tháng trở lên. 

II.2 Đối tượng tuyển sinh Cử nhân  

Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo. 

III.  TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH 

III.1. Tiêu chuẩn chính trị 

Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo 
đức tốt, chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Những người 
đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển. 

III.2. Tiêu chuẩn về trình độ văn hóa và chuyên môn  

a) Về trình độ văn hóa 

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương. 

b) Về trình độ chuyên môn  

- Thí sinh dự thi Bác sỹ đa khoa phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa trung cấp. 

- Thí sinh dự thi Dược sỹ đại học phải có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp. 

- Thí sinh dự thi Cử nhân Điều dưỡng phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng Điều 
dưỡng hoặc Điều dưỡng trung học, Gây mê hồi sức, Răng hàm mặt chuyên ngành phù hợp; 
nếu tốt nghiệp Y sĩ trung học phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng 
trung học theo chương trình của Bộ Y tế do các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế cho phép cấp. 

- Thí sinh dự thi Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản phải có bằng tốt nghiệp Hộ sinh trung cấp. 

- Thí sinh dự thi Cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm phải có bằng tốt nghiệp 
trung cấp hoặc cao đẳng Xét nghiệm; dự thi Kỹ thuật hình ảnh phải có bằng tốt nghiệp 
trung cấp Hình ảnh y học. 

- Thí sinh dự thi Cử nhân Y tế công cộng phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng y 
tế các ngành. 

- Các thí sinh đã được đào tạo trong quân đội phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp Y, Dược do 
Trường Trung học Quân Y 1 (nay là Học viện Quân Y), Trường Trung học Quân Y 2 cấp; 
hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược do các Trường Trung cấp Quân Y thuộc Quân 
khu, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục và tương đương cấp từ năm 1994 trở về trước và 
có thời gian đào tạo ít nhất là 2 năm học. 

III.3. Tiêu chuẩn về thâm niên chuyên môn 

Thâm niên chuyên môn là thời gian làm việc liên tục đúng chuyên ngành đào tạo sau khi tốt 
nghiệp Cao đẳng hoặc Trung cấp Y, Dược, tính từ khi có quyết định tuyển dụng công chức, viên 
chức của cấp có thẩm quyền, hợp đồng lao động hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép hành 
nghề Y, Dược tư nhân đến ngày 31/10/2011. 

III.3.1 Đối với chuyên ngành Y, Dược: 

Yêu cầu thâm niên chuyên môn từ là 36 tháng (đủ 3 năm) trở lên. 

III.3.2 Đối với chuyên ngành Cử nhân: 

Trường hợp Y sĩ trung cấp chuyển đổi thành Điều dưỡng: thâm niên chuyên môn được tính 
từ ngày có chứng chỉ chuyển đổi đến ngày 31/10/2010. 

Có hai mức tiêu chuẩn về thâm niên chuyên môn: 
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a) Thâm niên chuyên môn là 12 tháng (đủ 1 năm) áp dụng cho đối tượng: Người có bằng tốt 
nghiệp Cao đẳng, Trung cấp Y tế đúng chuyên ngành dự thi xếp loại giỏi. 

b) Thâm niên chuyên môn là 24 tháng (đủ 2 năm) áp dụng cho các đối tượng không thuộc qui định 
tại mục a ở trên. 

III.4 Tiêu chuẩn về sức khỏe: 

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN 

Điểm tuyển vào trường được xét ưu tiên theo khu vực và trong mỗi khu vực có các ưu tiên 
cho các đối tượng theo chính sách. 

IV.1 Ưu tiên về khu vực: 

Khu vực dự thi của mỗi đối tượng được xác định dựa vào địa chỉ cơ quan nơi thí sinh đang làm 
việc hoặc địa chỉ nơi thí sinh hành nghề y, dược tư nhân. Khu vực tuyển sinh bao gồm: KV1, 
KV2-NT, KV2, KV3 được phân chia và xét ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & 
Đào tạo (Căn cứ theo quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011).  

IV.2 Ưu tiên về chính sách 

a) Nhóm ưu tiên 1 
- Đối tượng 01: Công dân Việt Nam có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số. 
- Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên trong đó có ít 

nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen. 
+ Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại KV1 và đã làm việc liên tục tại khu vực 

này từ 24 tháng trở lên. 
   - Đối tượng 03: Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính 
sách như thương binh”; Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ 
từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1; Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian 
phục vụ từ  18 tháng trở lên; Quân nhân, công an nhân dân hoàn thành nghĩa vụ đã xuất ngũ có 
thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên; 

- Đối tượng 04: Con liệt sĩ; Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất 
sức lao động 81% trở lên; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 
thương binh“, làm suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; 

+ Con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng 
lao động. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 hoặc con của người hoạt 
động cách mạng từ  ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945. Con đẻ của người 
hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học là người được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công 
nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc 
hóa học. 

b) Nhóm ưu tiên 2 
- Đối tượng 05: Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; Quân nhân, công an nhân dân 

tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 18 tháng không ở khu vực 1; 
- Đối tượng 06: Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; Con bệnh binh mất sức lao động 

dưới 81%; Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“, 
làm suy giảm khả năng lao động dưới 81%; 
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- Đối tượng 07: Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW (gọi chung là cấp tỉnh), Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ 
nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các 
ngành sư phạm;  

+ Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào 
các ngành y, dược. 

+ Người đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao, khám 
nghiệm tử thi và đã làm công việc này liên tục từ 24 tháng trở lên.  

+ Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại KV1 và đã làm việc liên tục tại khu vực 
này từ 12 tháng trở lên.  

+ Người đang làm việc đúng chuyên ngành đào tạo tại y tế xã, y tế huyện và đã làm việc liên tục 
tại đó từ 24 tháng trở lên. 

Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên  đối với quân nhân, công an phục viên, xuất ngũ, chuyển 
ngành dự thi là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi. 

Mỗi đối tượng dự tuyển chỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất về chính 
sách. 

V.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI: 

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có: (Tất cả các bản sao phải được công chứng) 
1. Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh 

đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên.  
2. Bản sao hợp pháp các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:  
- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm/học bạ các môn học trong chương trình đào tạo trung cấp, 

cao đẳng y, dược chuyên ngành phù hợp.  
- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hóa tương đương.  
3. Bản sao hợp pháp giấy khai sinh và hộ khẩu.  
4. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan 

quản lý y tế từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.  
5. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền.  
6. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp.  
7. Bốn ảnh mới chụp không quá 6 tháng cỡ 3x4 (một ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 

đóng dấu giáp lai).  
* Với các đối tượng đặc biệt: Thí sinh thuộc KV3 dự thi tuyển sinh đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ 
phải có thêm một trong các giấy tờ sau:  

- Bản sao hợp pháp quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian làm việc tại 
KV1;  

- Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.  

- Bản sao hợp pháp quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian trực tiếp chăm 
sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao, công tác trong lĩnh vực pháp y, y tế dự 
phòng, trực tiếp sản xuất, pha chế dược phẩm, vắc- xin, sinh phẩm y tế. 

 Cán bộ ký xác nhận/quyết định cử người đi học phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về tính hợp pháp hồ sơ của người xin dự thi và đi học. 

Phát hành hồ sơ: bắt đầu 29/03/2011 (trừ thứ bảy, chủ nhật) tại Phòng Đào Tạo đại học. 

Nộp hồ sơ đăng ký dự thi: tại Phòng Đào Tạo đại học - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
từ ngày 05/04/2011 đến hết ngày 22/04/2011 (trừ thứ bảy, chủ nhật).  






