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Số: 3285/TB-ĐHYD Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 8 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh và bổ sung tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04/7/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Quy chế Đào tạo Bác sĩ Nội trú; 

Căn cứ công văn số 2288/BYT-K2ĐT ngày 26/4/2019 của Bộ Y tế về việc 

Điều chỉnh môn thi Tuyển sinh BSNT của Trường Đại học Y Dược, Đại học 

Huế; 

Căn cứ công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12/02/2020 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII, BSNT; 

Căn cứ Quyết định số 2295/QĐ-BYT ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế về việc 

giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế; 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo điều chỉnh và bổ sung 

cho Thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú số 1600/TB-ĐHYD ngày 11/5/2022 

như sau: 

1.  Chuyên ngành đào tạo 

1. Nội khoa  6. Nhãn khoa  11. Huyết học – Truyền máu 

2. Ngoại khoa  7.Tai Mũi Họng  12. Gây mê hồi sức 

3. Sản Phụ khoa 8. Răng Hàm Mặt  13. Hồi sức cấp cứu 

4. Nhi khoa  9. Chẩn đoán hình ảnh 14. Tâm thần 

5. Ung thư  10. Y học cổ truyền 15. Da liễu 

16. Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới 

2. Hình thức đào tạo 

Chính quy tập trung, thời gian đào tạo là 3 năm. 

3. Điều kiện thi tuyển 

Thí sinh cần có các điều kiện sau: 

  a) Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ hệ chính quy năm 2022 thuộc ngành học 

tương ứng với chuyên ngành dự thi và đạt loại khá trở lên. 

  b) Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không 

bị dừng học tập (trừ lý do sức khỏe).  

  c) Có đủ sức khỏe học tập. 
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4. Hồ sơ dự thi gồm có 

- Đơn đăng ký dự thi tuyển bác sĩ nội trú theo mẫu của Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế (có xác nhận của địa phương/cơ quan). 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu (có xác nhận của địa phương/cơ quan). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện Đa khoa). 

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học, bảng điểm Đại học. 

- Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định đối với những 

người thuộc diện miễn thi tuyển môn ngoại ngữ và Đơn xin miễn thi ngoại ngữ. 

- Công văn cử đi thi tuyển của cơ quan chủ quản có thẩm quyền quyết định 

nhân sự (nếu có). 

- Hai ảnh 3x4 và hai ảnh 2x3 (ghi rõ phía sau họ tên, ngày tháng năm sinh). 

- Bốn phong bì dán tem và ghi địa chỉ người nhận.  

Tất cả giấy trên phải được công chứng trong thời gian thu nhận hồ sơ và 

đựng trong 1 túi hồ sơ theo mẫu của Trường, bên ngoài ghi rõ thông tin và các 

mục giấy tờ theo thứ tự như mục hồ sơ dự thi. 

5.  Các môn thi tuyển và chỉ tiêu 

STT Chuyên ngành 
Môn 

thi 1 

Môn 

thi 2 

Môn thi 3 (môn 

chuyên ngành) 
Môn thi 4 

Chỉ 

tiêu 

1 Nội khoa  

Ngoại 

ngữ 

chọn 1 

trong 4 

môn 

gồm: 

Giải 

phẫu, 

Sinh lý, 

Hóa 

sinh, Y 

sinh 

học di 

truyền 

Nội khoa Nhi khoa 20 

2 Ngoại khoa  Ngoại khoa Sản Phụ khoa 20 

3 Sản Phụ khoa  Sản Phụ khoa Ngoại khoa 10 

4 Nhi khoa  Nhi khoa Nội khoa 15 

5 Nhãn khoa  Nhãn khoa Ngoại khoa 06 

6 Tai Mũi Họng  Tai Mũi Họng Ngoại khoa 07 

7 
Chẩn đoán 

hình ảnh  

Chẩn đoán hình 

ảnh 
Nội khoa 15 

8 
Huyết học – 

Truyền máu  

Huyết học – 

Truyền máu 
Nội khoa 03 

9 Y học cổ truyền 
Lý luận y học cổ 

truyền 

Nội y học cổ 

truyền 
03 

10 Răng Hàm Mặt Nha khoa 

Phẫu thuật 

trong miệng và 

hàm mặt 
10 

11 Gây mê hồi sức Gây mê hồi sức Nội khoa 10 

12 Ung thư Ung thư Ngoại khoa 08 

13 
Hồi sức cấp 

cứu 
Hồi sức cấp cứu Nội khoa 08 

14 Tâm thần Tâm thần Nội khoa 06 

15 Da liễu Da liễu Nội khoa 04 
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16 

Truyền nhiễm 

và bệnh nhiệt 

đới 

Truyền nhiễm và 

bệnh nhiệt đới 
Nội khoa 05 

Ghi chú:  

 - Địa điểm thi: tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

 - Môn thi 1 - Ngoại ngữ: nội dung thi tuyển tương đương trình độ bậc 3 

theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (theo thông tư 01/2014/BGDĐT). Thí 

sinh đạt trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ (có chứng chỉ theo Thông 

tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) được miễn thi tuyển. 

 - Môn thi 2: chọn 1 trong 4 môn: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Y sinh học 

di truyền. Ngay trước lúc thi, đại diện của thí sinh sẽ bốc thăm chọn 1 trong 4 

môn này, tất cả thí sinh trong kỳ thi sẽ thi chung môn thi được chọn. 

 - Các chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa, Sản Phụ khoa, Nhi khoa, Tai 

Mũi Họng, Chẩn đoán hình ảnh, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Gây mê hồi 

sức (Trường có đào tạo cao học), thí sinh có nhu cầu sẽ phải nộp hồ sơ dự tuyển 

cao học và thi theo thông báo tuyển sinh cao học của Đại học Huế và của 

Trường năm 2022. 

6.  Thời gian tổ chức thi và lệ phí hồ sơ 

Thời gian nhận hồ sơ: dự kiến từ ngày ban hành thông báo tuyển sinh đến 

hết ngày 21/10/2022. 

Thời gian tổ chức thi tuyển (dự kiến): ngày 26, 27 tháng 11 năm 2022.  

Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/thí sinh/hồ sơ (nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi). 

Lệ phí thi: 1.200.000 đồng/thí sinh. Chuyển tiền qua tài khoản của Trường 

Đại học Y Dược Huế, số tài khoản: 55110000003290, Ngân hàng BIDV - Chi 

nhánh Thừa Thiên Huế (Người dự tuyển khi chuyển khoản phải ghi rõ các thông 

tin: Họ và tên, số điện thoại, ngành đăng ký dự tuyển). 

7. Xác nhận tham gia thi tuyển 

Thí sinh điền các thông tin liên quan để xác nhận tham dự thi tuyển (sau 

khi nộp hồ sơ và đóng lệ phí thi) trước ngày 21/10/2022 qua mẫu đăng ký bằng 

cách truy cập đường link: https://forms.gle/RudYv3dWp73wjvLk9 hoặc quét mã 

QR dưới đây:  
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Những thí sinh nộp hồ sơ, hoàn thành mẫu xác nhận đăng ký dự thi đúng 

hạn và đủ các điều kiện dự thi theo quy định sẽ có giấy báo dự thi.  

Mọi thông tin và các thủ tục đăng ký dự thi xin liên hệ tại phòng Đào tạo 

sau đại học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền - thành 

phố Huế. Địa chỉ Email: phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn. 

Ghi chú: 

Thông báo tuyển sinh này có thể được điều chỉnh khi có văn bản hướng 

dẫn của Bộ Y tế về công tác tuyển sinh, đào tạo sau đại học năm 2022 và tình 

hình dịch bệnh Covid-19. Nhà trường sẽ thông báo chi tiết ở trang web 

https://huemed-univ.edu.vn/. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Đại học Huế (để báo cáo); 

- Các Sở Y tế, bệnh viện và cơ sở y tế; 

- Các trường đại học và cơ sở đào tạo y dược; 

- Phòng/Khoa/Bộ môn/Viện trong toàn trường;  

- Lưu: VT, ĐTSĐH.                 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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