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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc cập nhật thông tin xét tuyển đào tạo theo đặt hàng hệ chính qui,
tại Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2022
Kính gửi: Thí sinh đã đăng ký xét tuyển đào tạo đặt hàng ngành Y
đa khoa tại Khoa Y – ĐHQG TP. HCM, năm 2022
Căn cứ Công văn số 489/KY-ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Khoa Y
– Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc cập nhật thông tin tuyển theo đặt
hàng năm 2022;
Sở Y tế thông báo cập nhật thông tin xét tuyển đào tạo theo đặt hàng trình
độ Đại học hệ chính qui tại Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm
2022 như sau:
- Thời gian Khoa Y – ĐHQG TP.HCM công bố mức điểm xét tuyển theo
phương thức 1(1) và phương thức 2(2) vào ngày 28 tháng 6 năm 2022.
- Thời gian Khoa Y công bố kết quả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo
phương thức 1 và phương thức 2 vào ngày 05 tháng 7 năm 2022.
- Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo kết quả xét tuyển đào tạo trình
độ Đại học ngành Y đa khoa theo theo đặt hàng trên trang thông tin điện tử của
Sở Y tế theo địa chỉ https://syt.dongthap.gov.vn (chuyên mục Đào tạo đặt hàng).
Đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin để thực hiện.
Sở Y tế thông báo để thí sinh được biết. Nếu có khó khăn, vướng mắc xin
liên hệ Sở Y tế (Phòng Tổ chức cán bộ); điện thoại: 02773.851609 để được
hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (báo cáo);

GIÁM ĐỐC

- Các ĐVTT Sở Y tế;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

Nguyễn Lâm Thái Thuận

Phương thức 1: Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức năm 2022.
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Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên điểm trung bình cộng của điểm trung bình các môn trong 3 năm
lớp 10, 11, 12
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