
D4d HQC HUE CONG HOA xA HQI CHU NGHA YIT NAM 
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S:OLLDHYD-DTDH Thii'a Thiên Hu ngày 26 tháng 3 nàm 2021 

THÔNG BAO 

V vic Tuyn sinh khOa dào tao  b sung nàm 2021 
dôi vri ngirôi có van bng Cir nhân Y khoa do ntthc ngoài cap 

Can cir Thông ti.i s 42/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 cUa B Y tê ye vic 
Quy djnh ye dào tao  b sung dôi vâi ngixOri có van bang Cir nhân Y khoa do nuâc 
ngoài cap; 

Trixô'ng Dai  h9c Y - Du?c, Dai  h9c Hue thông báo tuyên sinh khóa dào tao  bô 
sung näm 2021 dôi vâi nguài có van bang Cir nhan Y khoa do nithc ngoài cap nhu 
sau: 

I. CAC NGANH TUYEN SINH, CHI TIEU VA THfl GIAN DAO TAO 
Stt Ngành tuyn sinh Chi tiêu Th?yi gian dào tao  HInh thirc dào tao 
1 Y khoa 84 18 tháng tp trung 
2 Rang - Ham - Mt 24 12 tháng tp trung 
3 Y hçc c truyn 24 12 tháng tp trung 

II. DO! TUNG TUYN SINH 
ThI sinh là cong dan Vit Nam có van bang Cir nhân Y khoa do nuâc ngoài 

có nhu câu dào tao  bô sung. (t'' 

III. TIEU CHUAN TUYEN SINH 
1. V phm chat chInh trj 
L lch bàn than và gia dInh rO rang, phâm chat dao  dirc tot, chap hành day dü 

các chü trmYng, chInh sách cüa Dãng và pháp lut cüa Nhà nuác. Nhüng ngithi dang 
trong th?yi gian thi hành k luat tir khiên trách tth len không duqc di,r tuyên. 

2. Vê van bang, chting chi 
a. Bang tot nghip Cir nhân Y khoa có chuyên ngành phü hcip do nuàc ngoài 

cap. 
b. Van bang Cir nhân Y khoa do nuâc ngoài cp phài 1uqc B Giáo diic và Dào 

tao cüa Nuàc Cong hôa Xã hi Chü nghia Vit Nam cong nhn tung duong trInli d 
dai hoc. 

c. Ngithi h9c dã hoàn thành chuong trinh dào t?o  Cir nhân Y khoa do nuc 
ngoài cap trong do có tOng khoi hrng kiên thic thuc các mon h9c/ hQc phân chuyên 
ngành ye linh v1xc Y khoa; linh vic Rang ham rnt; linh vixc Y h9c cô truyên chiêm 
trên 35% khoi hxng kiên thic chuang trInh dào tao  cüa môi ngành. 

d. Bangtot nghip trung hçc phô thông theo hInh thirc giáo diic chInh quy hotc 
giáo ditc thuOng xuyên. 

3. Vê sfrc khoé: Co dü si'rc khoê dê hçc tp theo quy djnh hin hành. 

Iv. VUNG TUYEN: Tuyn sinh trong Ca nuâc. 



V. HO s BANG K'c Dl) Till 
1. Phiu dang k d? thi theo rnu quy dnh cüa Tru?ing Dai  h9c Y - Diiçic. 
2. Ban sao hçp pháp các gity t lien quan ti qua trInh hçc tp nhu sau: 
- Bang tót nghip và bang dirnIh9c bt các mon h9c trong chuongtrInh dào tto 

Cir nhân Y khoa do nixâc ngoài cp cO chuyên nganh phü hçip (01 ban tiéng nrnrc 
ngoãi và 01 bàn tiêng Vit). 

- Giy chirng nhn cUa B Giáo d1ic và Dào tao  Nuc  Cong  hôa Xä hi Chü 
nghia Vit Nam v vic cong nhn van bang Cir nhân Y khoa do nixàc ngoài cap tuong 
duong trInh d dai  h9c. 

- Bang tot nghip Trung h9c Phô thông theo hInh thtxc giáo diic chInh quy hotc 
giáo diic thu?rng XUyfl. 

3. Bang kê khai (theo mu) tong khôi luçmg kiên thirc thuc cãc mon hQc/h9c 
phn chuyên nganh cüa chucmg trInh Ci:r nhân Y khoa dã ducic dào tao  ye linh we: 

- Ni, Ngoai, San, Nhi và chuyên khoa h Ni, h Ngoi dOi vOi ngành Y khoa. 
- Rang ham mt dôi vi nganh Rang - Ham - Mat. 
- Y hQc c truyên dôi vài ngành Y hc cô truyên. 
4. Bàn sao hqp pháp giây khai sinh. 
5. Giây xác then  dü sirc khOe dê h9c tp do co s& khám, chüa bnh có thâm 

quyêncâp. 
6. Hai ânh chiip không qua 6 tháng c 3 x 4 (01 ánh dan vào phiêu ddng /çj dy' thi 

và dóng dáu giáp 1w). Hai phong bi cO dan tern bão dam và ghi ten, dja chi cüa thI sinh. 
ThI sinh phãi np ho so clang k3' dir thi dUng th?yi gian quy djnh, tnr?lng không 

nhn ho so khi thiêu mt trong nhttng giây t d quy dnh: Th(sinh phãi ghi day dü ni 
dung theo mâu Irong 1z sop, trên bI /i so' và phái sap xip giy th' trong h so' theo 
dáng 11th 1y nêu lrên. 

VII. THI GIAN, DIA  DIEM PHAT HANH vA NQP HO S 
a. Thii gian phát hành h so: Bat dãu tfr ngày 05/4/202 1 
b. Thi han  np h so: Tu ngày 12/4/2021 den 12/5/2021 
c. Dja diem phát hành và np ho so: Phông Dào tao  Dai h9c, Trithng Dai  h9c Y - 

Duc, Di hc Hue, sO 06 dithng Ngo Quyen, Thành phô Hue. 

VIII. MON THI, TH5I GIAN VA DJA DIEM THI 
1. Các mon thi: Hai mOn 
1.1. Kiên thirc co sc ngành: Giãi phâu và Sinh 1. 
1.2. Kiên thirc ngành: 
- Y khoa: kien thc ye Ni, Ngoai, San, Nhi 
- Rang - Ham - rnt: kien thic ye Rang ham rnt 
- Y h9c cO truyen: kien thirc ye Y h9c cô truyen 
2. Thôi gian thi: Trong hai ngày 05 và 06 tháng 6 nàm 2021 
3. DIa  diem thi: Twang Dai  h9c Y Duc, Dai  hçc Hue, so 06 dithng Ngô 

Quyen, Thành phô Hue. 

IX. DIEU KIN TRUNG TUYEN 
ThI sinh dã d1r thi dU so mon quy djnh yà dat  dim trUng tuyn do Hôi dng 

Tuyn sinh cUa tnrang quy djnh cho ti'rng dôi tuqng, và phãi darn bào yeu câu "rnôi 
bài lhiphdi cti1 là' 5 (nám) diem li'O len lheo tliang diem 10 mói duirc  xét 1uyën" 
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t!S2c 
.TS. Nguy Vu Quôc Huy 

Trong thôi gian thiyc hin, nu có htthng dn moi v diu kiin dr thi, chInh 
sách tru tiên trong tuyên sinh và diu kin trüng tuyên cüa B Giáo d,c vã Dào 
to, B Y tê thI Nhà tru*ng së có thông báo hir?ng dn ciii the sail. 

Nêu cO gI chuarO, xin lien h vâi Trumg theo dja chi: PhOng Dào to Dai h9c, 
TnrOng Dui h9c Y - Duçic, Dti h9c Hue, so 06 diRing Ngô Quyen, Thành phô Hue, 
din thoai: 0234 3883 867. 

No'i nhân: 
- Cue Khoa hoc CN và Dào tao Bô Y tê; 
- Dai hçe Hue; 
- Trang web trithng, DTDH 
- Luu: VT, DTDH. 
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CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIJT NAM 
Dc 1p — Tir do — Htnh phüc 

BANG KE KHAI CAC MON HQC/ HQC PHAN CHUYEN NGANH 
CUA CHUNG TR!NH CI NHAN Y KHOA BA nuac DAO TAO 

HQ và ten thI sinh: 
Ngay tháng näm sinh: 
Ngành dãng k dir thi: 
Tong so tin chi toàn khóa cUa chuang trinh Cir nhân Y khoa dà &rqc dào tao: 

CAC MON HQC/ HQC PHAN CHUYEN NGANH 
Thuc linh we:  

Stt Ten mon hçc/hc phn chuyên ngành S tin chi/ 
DVHT 

Uhi chü 

1 
2 
3 

Tëng s tin chi 

T 1 Tng so tin chi H9c phn chuyên ngànhl Tng s tin chi toàn khóa: %. 

Tôi xin cam doan bang kê khai trén day là hoàn toàn chInh xác. Nu có gi sai 
sot, tôi xin chju hoàn toàn trãch nhim tru'Oc Hi dông tuyên sinh tri.r?rng Di hQc Y 
Dixie, Dai  hçc Hue và truOc Pháp 1ut. 

Hu& ngày tháng nãm 2021 
ThI sinh k ten (ghi day dü h9 ten) 
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