
 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3249/ĐHYD-ĐTĐH 

V/v xét tuyển người nước ngoài 

vào học tập tại Trường ĐHYD 

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 8 năm 2022 

 

       Kính gửi:  

       - Giám đốc Đại học Huế; 

    - Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế. 
 

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam; 

 Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-ĐHH ngày 30/5/2019 của Giám đốc Đại học Huế về 

việc Ban hành Quy định quản lý người nước ngoài vào học tập tại Đại học Huế; 

 Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành Quy chế tuyển sinh đại 

học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, 

 Để đảm bảo quy mô và chất lượng đào tạo, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

xin báo cáo Đại học Huế một số quy định về việc xét tuyển đào tạo đối với người nước 

ngoài đến học tập tại trường Đại học Y - Dược kể từ năm học 2022-2023 như sau: 

 I. Đối với lưu học sinh Hiệp định và lưu học sinh học bổng tỉnh Thừa Thiên Huế 

1. Điều kiện về hồ sơ: phải đúng qui định của Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT 

ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 700/QĐ-ĐHH 

ngày 30/5/2019 của Giám đốc Đại học Huế. 

2. Điều kiện về học vấn 

a) Đối với xét tuyển vào các ngành: Y Đa khoa; Y học Cổ truyền; Răng hàm mặt; 

Dược học, lưu học sinh phải đạt tiêu chí: học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc 

điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. 

b) Đối với xét tuyển vào học ngành Y học dự phòng và các ngành cử nhân, lưu 

học sinh phải đạt tiêu chí: học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp 

THPT từ 6,5 trở lên. 

II. Đối với lưu học sinh học bổng khác và lưu học sinh tự túc 
  1. Căn cứ vào quy mô đào tạo, hằng năm Nhà Trường sẽ có chỉ tiêu xét tuyển cụ 

thể theo từng ngành cho lưu học sinh. 

 2. Khi lưu học sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành có chỉ tiêu thì yêu cầu: 

 - Lưu học sinh phải đảm bảo quy định về hồ sơ và trình độ học vấn như đối với 

lưu học sinh Hiệp định và lưu học sinh học bổng tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 - Lưu học sinh phải được Bộ Giáo dục nước bạn đồng ý giới thiệu cho đi học. 

 - Nhà Trường sẽ kiểm tra hồ sơ và tiến hành phỏng vấn lưu học sinh khi xét tuyển. 

 - Tùy theo chỉ tiêu và số lượng học sinh đăng ký xét tuyển hằng năm, Nhà Trường 

sẽ có quy định trúng tuyển cụ thể để xét tuyển theo đúng chỉ tiêu đề ra. 

Quy định này xin được thông báo đến các nước bạn. 

Trân trọng ./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CTCTSV; 

- Lưu: VT, ĐTĐH, 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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