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TRU1NG DAI HQC Y DUYC

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hinh phüc

Só;fl() /TB-DHYD-SDH

Thia Thiên Hu ngày,4C) thang nãm 2020

THÔNG BAO
Tuyn sinh Chuyên khoa cp I, Chuyên khoa cp II
cüa Trirông Di hçc Y Dirçrc, Di hçc Hu dçrt 2- näm 2020
Can cCr két qua tuyn sinh dçit 1 - näm 2020, Trueing Dai hçc Y Di.rçic, Dai hQc Hu
thông báo nOi dung, kê hoach tuyén sinh Chuyên khoa cap I, Chuyên khoa cap II dçit 2
nAm 2020 nhix sau:
I. CHUYEN NGANH DAO TAO
1. CHUYEN KHOA CAP I
Hlnh thfrc dào to tp trung 2 näm gm các chuyên ngành sail:
1. Nçn khoa

A
.
.
12. Truyen
nhiem
va các bçnh nhiçt
dcn 23. Hoá sinh Y hpc

2.Ngoaikhoa

13.Tãmthn

24. Y té cong cong

3. San phii khoa

14. Ungthi.r

25. Djch t hçc

4.Nhikhoa

15. Lao

26. Y lice d phông

5.Nhân khoa

16. Phic hi chic nng

27. Y hc gia dinh

6. Rang Ham Mt

17. Hi sIrc cp cthi

28. T chirc quán l Duçic

18. Cp cüu da khoa

7. Tai Müi H9ng
A

A

,

29. Dtrçic 1iu - Duçic c truyn
A

8.Chan doán hinh anh 19. Huyet h9c - Truyen mau
.
a '
* a A.
20. Ky srnh
trung - con
trung
me hoi src
9. Gay
A
10.Y hçc coA truyen
11.Th.nkinh

30. Duçic 1 và dirçic lam sang

21. Vi srnh y h9c
22.Sith1

2. CHUYEN KHOA CAP II
Hlnh thfrc dào to tp trung 2 nAm gm các chuyên ngành sau:
1.Ni khoa
2.Ni Then - Tit niu

12.San Ph%i khoa

23.Tâmth.n

13.Ph%1 khoa

24. Gay me hi src

3.Ni Tim mach

14.Sãnkhoa

25.Ch.n doán hinh ãnh

4. Nçi Nçi tiet

15.Nhi khoa

26.Truyèn nhim và các bnh nhit d&i

5.Ni Tiêu hoá

16.Nhi Tim mach

27. Huyt hc

6. Läokhoa

17.Nhi Tiêu hóa

28. Hóa sinh y hçe

7. Th&nkinh

18.Nhi Thn

A
29. Y hc CoA truyen

8.Ngoi khoa

19.Nhi So sinh

30.QuánlYth

9.Ngoai Tiêu hóa
10.Ngoi Tiét niu

20.Nhân khoa
21. Ring Ham Mt

11.Chnthtrcmgchinhhhih

22. MUi hçng

a.

a.
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II. DIEU KJN D1J' THI
1. CHUYEN KHOA CAP I
ThI sinh chi däng k dir thi chuyên ngành tuorng rng vâi ngành ducic dào tao r
trInh d dai hQc, không yêu cu cO chtng chi chuyn khoa djnh huâng tniàc khi dir thi.
Riêng di vâi nhUng bác sT lam vic lien t%ic tr trixâc ngày 01/01/2012 (theo
Thông tu s 41/201 1/TT-BYT) cho dn ngày däng k dr thi duçic dr thi chuyên ngành
dang lam vic. Các thI sinh thuc din nay cn np dÀy dü các minh chirng lam vie lien
t1ic trong chuyên ngành däng k d thi: Hçip dng lao dng, quy& djnh tuyn dimg (quyét
djnh diu dng, quyt djnh tip nhn, phân cong chuyên môn, nhim vii) và bàn photo
cong chtrng s6 bào him xa hOi lien tiic ti~ khi tuyn ding dn ngày dängk dir thi.
ThI sinh dir thi chuyên ngành Y t cong cong cO bang t& nghip Dai h9c vth hInh
thirc dào tao lien thông vira lam vira hçc phài t6t nghip dt loai kha trâ len.
Co chi.'rng chi hành ngh di vâi các 11th we yêu eÀu ching chi hành ngh theo
Quy djnh cüa Lut Khám cha bnh.
Co th&i gian Cong tác trong chuyên ngành dàng k dir thi tir 12 tháng trô len dn
th&i dim däng k dir thi.
Co dü si.c khOe d h9c tip.
L ljch bàn than rO rang, hin không bj truy ciiru trách thim hmnh sr.
Ngr?i mràc ngoài mun h9c Chuyên khoa cAp I ti Vit Nam, phãi có dU các
diu kiin quy djnh a diu nay va dirçe BO Ngoai giao nixâc Cong hôa XA hi ChU nghia
Vit Nam giâi thiu.
-

-

-

-

-

-

-

-

2. CHUYEN KHOA CAP II
ThI sinh cO bAng t& nghip Chuyên khoa cAp I hoc Bác sl nOi tri1 ho.c Thac si
chuyên ngành tuang rng vâi chuyên ngành d%r thi ô trInh d chuyên khoa cAp II.
Co chüng chi hành ngh d6i vâi các 11th we yêu cAu chCrng chi hành ngh theo
Quy djnh cUa Lut Khám chIra bnh.
ThI sinh t& nghip Chuyên khoa cAp I cO thâm nien chuyén mOn trong chuyén
ngành dr thi 6 nàm trô len k tir ngày tht nghip dai h9c (không tInh thii gian h9c
Chuyên khoa cAp I) hoc cO thâm niên chuyên mon trong chuyên ngành dir thi 3 nAm tr&
len sau khi t& nghip Thac sl, Bác si nOi tró.
Co dü sirc khOe d hQc tap.
L ljch bàn than rO rang, hin không bj truy cfru trách nhim hinh sr.
Nguii nixâc ngoài mun h9c Chuyên khoa cAp II ti Vit Nam, phài cO dü các
ctiu kin quy djnh a diu nay và thrçc B Ngoai giao Nuâc Cong hôa X hi Chü nghla
Vit Nam giai thiu.
-

-

-

-

-

-
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III. HO SO DII' Till GOM cO
1. Don xin dr thi, trong dO ghi r chuyên nganh dir thi và mon ngoai ngü d thi (d6i
vâi thi sinh thi tuyn Chuyên khoa cp II).
2. Bàn sao có cong chirng Bang t6t nghip Dai h9c, bang dirn dai hc nu van bing
không ghi xp 1oi T6t nghip.
3. Bàn sao cO cong chirng Bang t& nghip Chuyên khoa cp I, Thac si (kern bang dirn)
hoc Bác sT nOi trü d6i vài thI sinh dr thi Chuyên khoa cp II.
4. GiAy xác nhn thâm niên cong tác trong chuyên ngành cUa Co quan quãn 1.
5. Bàn sao cO cong ching Ching chi hành ngh.
6. Cong van giài thiu di dir thi cUa Thu trithng Co quan quãn 1 nhãn sir d6i vài
nh0ng nguii dang lam vic t?i các Co quan, don vj nhà rnràc và ngoài nhà nu&c.
7. So yu 1 ljch: CO xác nhn cüa co quan quãn 1 cO thm quyn, ghi rO noi sinh
theo dja di.r rnâi.
8. Giy chCrng nhn dü sue khOe d h9c tp do bnh vin da khoa cap.
9. Don xin min ngoi ngt và bàn sao CO cong chrng van bang hoc chung chi dü
diu kin rnin thi mon gqai ng1 (nu có) hoc giy t rninh chfrng v d6i ttrclng
di.rcic rnin thi mon 1goi ngU cO xác nh.n cüa Ca quan CO thrn quyn;
10.04 ành 3x4 và 02 ánh 2x3 (ghi rO hç ten, ngây sinh và ncii sinh rnt sau cüa ãnh).
11.03 phong bI có dan tern (~4.000d) và ghi da chi ngui nhn, s6 din tho.i lien lac.
12.Các giy ti khác lien quan dn diu kin dir thi theo quy djnh cüa thông báo.
Tat cá dyng trong tzi hd sci; ghi rö hQ ten, ngày tháng nám sinh, noi sinh, don vj cong
tác, dja chi, s din thogi lien lgc và các mic giâ'y tà xê'p theo thz tt neu tren.
iv. CAC MON THI TUYEN
1. CHUYEN KHOA CAP I: g1m 2 mOn bt buc
Mon Chuyên ngành: Theo chuyên ngành dang k dir thi, riêng chuyên ngành Y
hQc gia dinh thi mOn thng hcip (Ni khoa, Ngoi khoa, San phi khoa, Nhi khoa, Y té cong
cong), chuyên ngánh Y t cong cong thi mon T chi.'rc y t&
-Mon cos&:
+ Giãi phu eho các chuyên ngành Ngoi khoa, San phii khoa, Chan doán hlnh ãnh,
Ung thu, Sinh l hçc.
+ Giãi phu du mt c cho các chuyên nganh Nhãh khoa, Tai Mfti F19ng.
+ Sinh I cho các chuyên ngành Ni khoa, Nhi khoa, Gay me hi sue, Tam than, Ruyét
h9c Truyn máu, Y hc c truyn, ThAn kinh, Truyn nhim và bnh thit dOi, Y h9c gia
dInh, Lao, Hi suc cp ci.'ru, Cp cuu da khoa, Phijc hi chuc nàng, HOa sinh y h9c.
+ Dlch t hçc co s& cho các chuyên ngành Y t cOng cong, Y h9e dir phông.
+ T chtrc y t cho chuyên ngành Djch t hçe.
+ K sinh trüng cho chuyên ngãnh Vi sinh y h9c.
-
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+ Vi sinh cho chuyên ngãnh K sixth tri1ng - Con trüng.
+ Hóa phân tich cho các chuyên ngânh T chüc quãn 1 duçic, Dtrçic 1iu - Duçic c
truyn, Dixçc 1 và duçic lam sang.
+ Ci s& Rang ham mt cho chuyên nganh Rang Ham Mat.
2. CHUYEN KHOA CAP II: gm 2 mon bt buc
- Mon Chuyên ngành: Theo chuyên ngành dAng k dir thi.
- Mon Ngoi ngfi: Tircmg &ring trInh dO C (Anhl Pháp).
+ Các thI sinh ducic min thi ngoi ng(t nu cO mOt trong các diu kiin sau day:
* Co thcii gian cong tác 3 nàm trâ len lien tiic ti khu e 1.
* Không phái ngu?i dan tOe Kinh, cong tác tai khu e 2 nông thôn 3 nAm lien txc
tthlén.
* ThI sinh dt trInh dO be 3 cUa khung näng lc ngoi ng1 Vit Nam (theo thông
tu 01/2O14LBGDDT ngày 24/01/20 14) duçrc min thi tuyn.
+ NhUng thI sinh dtrçic min thi ngoi ngt phâi h9e và thi dxt chun du ra ngoi
ngü theo quy djnh hin hành ca B Y t&

V. THfl GIAN TO CHUC ON T3P vA THI
- Thi gian nhn h sc: tü ngày ban hành thông báo tuyn sinh dn hét ngây 11/9/2020.
- Then gian d%r kien on tp thi tuyen: tu ngay 14/9/2020 cho den khi thi tuyen.
- Th?ñ gian thi tuyn (d kin): ngày 10-11/10/2020.
- L phi: + Dang k dr thi: 100.000d/thI sinhJh sa (np cang h sci dang k dr thi)
+ Dr thi: 200.000dJthI sinh/môn d%r thi (np khi lam thu tiic di4r thi)
M9i thông tin và các thU ti5ic dang k dir thi xin lien h tai PhOng Dào tto Sau dai hoc,
Tnreing Dai hQe Y Duçic, Dai hQc Hu& s 06 Ngô Quyn - Thành ph6 Hu& s6 din thoai:
0234.3820857, Email: phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn

HIU TRUNG'

Noinh2n:
- B Y te (de bao cáo);
- Di hçc Hu (d báo cáo);
- Ban Giám hiu(d báo cáo);
- Cac Sâ Y te, bçnh vien và ci sci y te;
- Các Tru&ng Dai hçc và c sâ dào taoY Duçic;
- PhôngtKhoaJB mônIVin trong toàn tnrmg;
- Luu: TCHC, SDH.
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