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 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ðẠI HỌC Y DƯỢC  ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
  
 Số: 864/ðHYD-ðT             TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2013. 

 V/v Tuyển sinh liên thông  
 trình ñộ ñại học năm 2013. 
 

Kính gửi:  
- Sở Y tế.  
- Các cơ quan, ñơn vị. 

 
Thực hiện Thông tư số 55/2012/TT-BGDðT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Giáo dục & ðào tạo và công văn số 1915/BYT-K2ðT ngày 08 tháng 4 năm 2013 
của Bộ Y tế, ðại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh ñào tạo liên 
thông trình ñộ ñại học y dược năm 2013 như sau: 

1. Chỉ tiêu 

Tuyển sinh ñào tạo liên thông trình ñộ ñại học năm 2013 là 860 chỉ tiêu, gồm 
50 chỉ tiêu liên thông từ cao ñẳng lên ñại học và 810 chỉ tiêu liên thông từ trung cấp 
chuyên nghiệp lên ñại học. 

2. Tuyển sinh từ Cao ñẳng lên ðại học (liên thông hệ vừa làm vừa học). 
 

Ngành ñào tạo 
Mã  

ngành 
Chỉ tiêu theo  

nhu cầu xã hội 
Thời gian  
ñào tạo 

ðiều dưỡng 505 50 1,5 năm 
 

3. Tuyển sinh từ Trung cấp chuyên nghiệp lên ðại học (liên thông hệ chính quy). 
 

Ngành ñào tạo 
Mã  

ngành 
Chỉ tiêu 
NSNN 

Chỉ tiêu theo  
nhu cầu xã hội 

Thời gian 
ñào tạo 

Bác sĩ Y học cổ truyền 404 80 40 4 năm 
Dược sĩ ñại học 403 60 60 4 năm 

 

4. Tuyển sinh từ Trung cấp chuyên nghiệp lên ðại học (liên thông hệ VLVH). 
 

Ngành ñào tạo 
Mã  

ngành 
Chỉ tiêu 
NSNN 

Chỉ tiêu theo 
nhu cầu xã hội 

Thời gian 
ñào tạo 

Cử nhân ðiều dưỡng     
     - Ngành ðiều dưỡng ña khoa 605 60 160 4 năm 
     - Ngành Hộ sinh 611 80 40 4 năm 
     - Ngành Gây mê hồi sức 612 30 00 4 năm 
Cử nhân Xét nghiệm y học 607 60 40 4 năm 
Cử nhân Xét nghiệm YHDP 614 30  00 4 năm 
Cử nhân Vật lý trị liệu - PHCN 608 30 10 4 năm 
Cử nhân Kỹ thuật y học hình ảnh 609 20 10 4 năm 
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5. Chính sách ưu tiên về khu vực 

Thí sinh ñang và ñã công tác tại cơ quan, ñơn vị ñóng ở khu vực nào thì hưởng 
ưu tiên khu vực ñó với hai ñiều kiện: 

- ðã làm việc tại cơ quan, ñơn vị ñang công tác tối thiểu 12 tháng tính ñến 
ngày 15.8.2013. 

- Có hợp ñồng lao ñộng hoặc quyết ñịnh tiếp nhận kèm theo bảo hiểm xã 
hội (không ñủ hai ñiều kiện trên thì không ñược ưu tiên khu vực). 

Khu vực ưu tiên ñược thực hiện theo quy ñịnh trong quyển “Những ñiều cần 
biết về tuyển sinh ðại học và Cao ñẳng năm 2013” của Bộ Giáo dục & ðào tạo. 

6. Chính sách ưu tiên về ñối tượng. 

Chính sách ưu tiên về ñối tượng ñược thực hiện theo Khoản 1, ðiều 7 của Quy 
chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ chính quy năm 2013 của Bộ Giáo dục & ðào tạo.  

ðể thuận tiện xử lý vi tính, ngoài các ñối tượng nhóm ưu tiên 1 và nhóm ưu tiên 
2, các ñối tượng còn lại xếp vào nhóm 3. 

7. ðiều kiện dự thi. 

7.1. ðiều kiện về văn bằng. 

Người ñăng ký dự thi liên thông hệ vừa làm vừa học từ cao ñẳng lên ñại học 
ngành ðiều dưỡng phải có bằng tốt nghiệp Cao ñẳng hệ chính quy hoặc vừa làm vừa 
học ngành ðiều dưỡng. 

Người ñăng ký dự thi liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên ñại học phải có 
bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ñúng ngành ñăng ký dự thi (hệ chính quy 
hoặc vừa làm vừa học). 

7.2. Thâm niên công tác. 

Người ñăng ký dự thi tuyển sinh liên thông trình ñộ ñại học năm 2013 phải có 
bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên tính ñến ngày 15.8.2013 và: 

- Phải có thời gian làm việc liên tục ñúng ngành ñào tạo ít nhất là từ 12 
tháng (không bao gồm thời gian thực hành nghề nghiệp ñể lấy chứng chỉ 
hành nghề) tính từ khi hợp ñồng lao ñộng hoặc có quyết ñịnh tiếp nhận 
ñến ngày 15.8.2013 (ngày kết thúc nộp hồ sơ ñăng ký dự thi). 

- ðược ñơn vị ñang công tác xác nhận và có công văn cử ñi thi (bao gồm 
ñơn vị tuyển dụng thuộc 5 thành phần kinh tế). 

8. Hồ sơ ñăng ký dự thi: gồm các loại giấy tờ sau 

8.1. Phiếu ñăng ký dự thi tuyển sinh liên thông trình ñộ ñại học năm 2013 (theo 
mẫu thống nhất của ðại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh). 

8.2. Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao 
ñẳng (kèm theo bảng ñiểm các môn học). 

8.3. Bản sao chứng chỉ ñào tạo chuyển ñổi từ Y sĩ sang ðiều dưỡng có chứng thực 
(nếu là Y sĩ xin dự thi ngành ðiều dưỡng) 

8.4. Bản sao chứng chỉ ñào tạo Gây mê hồi sức có chứng thực (nếu là ðiều dưỡng 
xin dự thi ngành Gây mê hồi sức). 
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8.5. Bản sao có chứng thực Hợp ñồng lao ñộng hoặc Quyết ñịnh tuyển dụng ñể 
chứng minh ñã công tác từ 12 tháng trở lên. 

8.6. Giấy xác nhận ñịa chỉ cơ quan ñang công tác của thí sinh (theo mẫu thống 
nhất của ðại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh). 

8.7. Giấy chứng nhận ñối tượng ưu tiên (nếu thuộc diện ưu tiên về chính sách ñối 
tượng). 

8.8. Công văn cử ñi thi của cơ quan, ñơn vị ñang công tác. 

8.9. Ba phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, ñịa chỉ và số ñiện thoại liên lạc. 

8.10. Ba ảnh 4x6 có ghi phía sau ảnh: họ tên, ngày sinh, mã ngành dự thi. 

Các cơ quan, ñơn vị yêu cầu thí sinh khai ñầy ñủ, chính xác vào mục quá trình 
học tập và làm việc của bản thân trong phiếu ñăng ký dự thi tuyển sinh và kiểm tra trước 
khi ký xác nhận, ñóng dấu. Trường hợp có tẩy xoá, sửa chữa trong phiếu ñăng ký dự thi 
tuyển sinh, ñề nghị quý cơ quan, ñơn vị ñóng dấu lên phần tẩy xóa và sửa chữa ñó. 

9. Lệ phí 

9.1. Lệ phí ñăng ký dự thi: 60.000 ñồng/thí sinh (Nếu hồ sơ nộp qua Sở Y tế, Sở Y 
tế thu 60.000 ñồng/ thí sinh, nộp về trường 45.000 ñồng/thí sinh). 

9.2. Lệ phí dự thi: 255.000 ñồng/thí sinh, nộp cùng với lệ phí ðKDT. 

10. Thời gian phát hành hồ sơ: 17.6.2013. 

11. Thời gian thu nhận hồ sơ 

Hồ sơ, lệ phí ñăng ký dự thi và lệ phí dự thi nộp về Phòng ðào tạo – ðại học Y 
Dược TP.HCM (số 02 Phù ðổng Thiên Vương, Q.5, TP. Hồ Chí Minh) từ ngày 
15.7.2013 ñến 15.8.2013 (sáng từ 8g00 ñến 11g00; chiều 13g30 ñến 15g30). Trường 
không nhận hồ sơ trễ hạn và những hồ sơ không ñúng với quy ñịnh của công văn này. 
ðể cho công tác nhận hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi, ñề nghị Sở Y tế ñăng ký trước 
ngày nộp hồ sơ cho Phòng ðào tạo – ðại học Y Dược TP.HCM (liên hệ CN. Nguyễn 
Xuân Hợp – ðT: 0907897439 hoặc BS. ðoàn Công Mậu – ðT: 01258506523). 

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng ðào tạo – ðại học Y Dược TP. Hồ 
Chí Minh hoặc qua Sở Y tế. Sở Y tế lập danh sách trích ngang (theo mẫu) và nộp danh 
sách trích ngang cùng hồ sơ ðKDT cho Trường cùng lệ phí ðKDT và lệ phí dự thi.  

12. Thi tuyển 

12.1. Ngày thi: 20 và 21.9.2013. 

12.2. Môn thi: 

12.2.1.  ðối với thí sinh trình ñộ cao ñẳng thi ñại học. 

� Môn cơ bản: môn Toán (theo chương trình Trung học phổ thông, hoặc 
bổ túc văn hóa hiện hành). 

� Môn cơ sở ngành: Giải phẫu. 

� Môn chuyên ngành: ðiều dưỡng cơ sở 1,2, Chăm sóc người bệnh nội 
khoa, chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực, Chăm sóc 
người bệnh ngoại khoa, Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Chăm sóc sức khỏe 
người bệnh nhiễm. 
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12.2.2.  ðối với thí sinh trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp thi ñại học. 

� Môn cơ bản: môn Toán (theo chương trình Trung học phổ thông, hoặc 
bổ túc văn hóa hiện hành). 

� Môn cơ sở ngành:  

• ðối với ngành Dược: môn Hóa phân tích. 

• ðối với các ngành khác: môn Giải phẫu – Sinh lý. 

� Môn chuyên ngành: 

• ðối với ngành Dược: Hóa dược - Dược lý, Dược liệu, Bào chế, Quản 
lý dược. 

• ðối với ngành Y học cổ truyền: Bệnh học và ñiều trị Y học hiện ñại - 
Y học cổ truyền. 

• ðối với ngành ðiều dưỡng: ðiều dưỡng cơ sở 1,2, Chăm sóc người 
bệnh nội khoa 1 (gồm Nội và Chăm sóc người cao tuổi), nội khoa 2 - 
phần Nhiễm, Chăm sóc người bệnh ngoại khoa, Chăm sóc sức khỏe 
trẻ em, Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực. 

• ðối với ngành Hộ sinh: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ ngoài thời kỳ thai 
nghén, Chăm sóc bà mẹ trong thời kỳ thai nghén, Chăm sóc bà mẹ 
trong ñẻ, Chăm sóc bà mẹ sau ñẻ và trẻ sơ sinh, Dân số - Kế hoạch 
hóa gia ñình. 

• ðối với ngành Gây mê hồi sức: Dược GMHS, Giải phẫu sinh lý 
GMHS, Gây mê - Gây tê cơ bản, Kỹ năng lâm sàng GMHS, Hồi sức 
và chăm sóc sau mổ. 

• ðối với ngành Xét nghiệm y học: Vi sinh, Ký sinh trùng, Hóa sinh, 
Huyết học 

• ðối với ngành Xét nghiệm YHDP: Phần Vi sinh và Phần Lý hóa. 

• ðối với ngành Vật lý trị liệu: Vận ñộng trị liệu, Các phương thức 
VLTL, VLTL - PHCN nội khoa, VLTL - PHCN ngoại khoa, PHCN 
dựa vào cộng ñồng. 

• ðối với ngành Kỹ thuật y học hình ảnh: Kỹ thuật tia X, Kỹ thuật 
phòng tối, Chiếu thể chụp hình (Kỹ thuật X quang thông thường), Kỹ 
thuật ñặc biệt, Giải phẫu X quang. 

(ðề cương chương trình các môn thi tuyển ñược ñăng trên website của Trường) 

ðại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có tổ chức ôn thi từ 10.6.2013: 

- Ngành Bác sĩ Y học cổ truyền: Xin liên hệ Ban ðào tạo Khoa Y học cổ 
truyền, số 221B Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.    
ðT: 08.38442756. 

- Ngành Dược sĩ ñại học: Xin liên hệ Ban ðào tạo Khoa Dược số 41 ðinh 
Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. ðT: 08.38295641. 
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- Ngành Cử nhân ðiều dưỡng và Cử nhân Kỹ thuật y học: Xin liên hệ Ban 
ðào tạo Khoa ðiều dưỡng – Kỹ thuật y học, số 201 Nguyễn Chí Thanh, 
Q.5, TP. Hồ Chí Minh. ðT: 08.38553224-08.38550176. 

- Ngành Xét nghiệm y học dự phòng : Xin liên hệ Ban ðào tạo Khoa Y tế 
công cộng, số 159 Hưng Phú, Q.8, TP.HCM. ðT : 08.38559714. 

Trong quá trình thực hiện công văn này, nếu có ñiều gì chưa rõ, xin liên hệ với 
Phòng ðào tạo – ðại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (ðT: 08.38567645) ñể ñược 
hướng dẫn, giải ñáp hoặc báo cáo xin ý kiến Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & ðào tạo. 

Trân trọng kính chào./. 
 
 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; (ðã ký) 
- Các Sở Y tế;  
- Lưu: P.ðT.  

 GS.TS. Lê Quan Nghiệm 


