
OY BAN NHAN DAN 	CONG HOA xA HOI CHI.J NGHIA VIVT NAM 
TINH IRA VINH 	 WO lap — Tv do — Honh phtic  

HQC TRA VINH 

Se: IA 	/TB-DHTV 	 Tra Vinh, ngàyJl thong C nein: 2020 

THONG BAO 
viec tuyen sinh lien thong trinh dO dai hoc h chinh quy 

cac nginh thuOc khoi nginh stit khae 

Can are Quyet dinh so 18/2017/QD - TTg ngay 31 thcing 5 nam 2017 cita Thu twang 
Chinh pha quy dfnh lid lien th6ng gel-ea trinh d trung carp, trinh dO cao dng yeti trinh da 
dui h9c; 

Can cu. D'J an tuyen sinh cña Trwang Dal hoc Tra Vinh; 
Hieu truerng trureeng Di h9c Tra Vinh (ma trwung DPI) th6ng bao tuyen sinh lien 

thong trinh dO dai h9c h chinh quy the nganh thuoc kh6i nganh sue lchoe, cii the nhu sau: 
I. Wei twang tuyen sinh 

Negugi c6 bang t6t nghtOp trinh dO trung cap (TC) va bang tgt nghiep THPT; ngugi c6 
bang tot nghisep trinh dO trung cap thing chua c6 bang tot nghiep THPT phai he vã thi dat 
you eau dü lchoi hxgng hen thgc van hoa,THPT theo quy dinh cüa Luat Giao due Nth cac van 
ban huemg &An thi hanh; no/6i c6 bang tot nghiep trinh do ,CD tra len. 

Yeu cau ve van bang tot nghiep trung cap hoac cao dang cUa ngugi du tuyen: 
* Nguai c6 bang t6t nghiep Y si dirge dang ky du tuyen lien thong trinh do dai h9c 

(DH) nganh Y khoa. 
Ngued c6 bang tot nghiep TC Dirge hoac CD awe dirge clang kST dg tuyen lien 

thong len trinh do DH nganh Dirge hoc. 
Ngugi c6 bang t6t nghiep TC hoac CD Dieu duthig hoac ngugi c6 bang tor t nghiep 

TC Y si phai c6 them chimg chi chuyen dei Dieu duang (do cac ca sex dao 4w dwac BO Y te 
cho phep ciao No va cap chang chi) dirge dang ky du tuyen lien thong trinh do DH nganh 
Dieu duerng. 

Ngueri c6 bang tat nghiep TC hoac CD Xet nghiem, K37 thuat vien xet nghiem da 
khoa hoac cac nganh thuOc kh8i nganh sue kh6e va c6 citing chi dao tao b8i duOng )(et 
nghiem dirge (tang kY du tuyen lien th8ng trinh do DH nganh K.57 thuat xet nghiem y hoc. 

Ngued c6 bang t6t nghiep TC hoac CD cac nganh thuOc nh6m nganh sire khoe 
dirge dang ky du tuyen lien th8ng trinh do DH nganh Y te ding cOng. 
II.Ngerng dam bao chat ltrvng du vio (Ngueing DBCL) 

Thi sinh c6 nguyen vgng xet tuyen lien th8ng tr trinh do trung cap, cao dan" g len dai hoc 
phai dot mOt trong the fiat chi dm Nguerng DBCL (con goi la diem sin, liz dieu kin can de 
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1 7720101LB Y khoa 75 

- Hoc lye lOp 12 dat loai Glob 
- Diem trung binh chung can mon van hoa THPT 
dat dr 8,0 trer len; 
- Tat nghiep THPT loai Gioi; 
- H9C Inc lop 12 dat loai Khl vi c6 3 nam kinh 
nghiOnt &Ong tic ding v6i chuyen mon dio 
tau; 
- Tot nghiep truth' 	dO TC/CD dat loai Gioi; 
- TOt nghiep trinh do TC/CD dat loai KM vi co 
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3 dam kinh nghiem ding tfic dung vol chuyen 
mon dio tao. 
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- 7720301LB 
(Tat nghiep TC) 
- 7720301LC 
(Tort nghiep CD) 
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- Hoc lye lap 12 dat load KM; 
- Diem trung binh chung the men van h6a THPT 
dat lir 6,5 to len; 

Tot nghiep THPT loai Kith; 
- H9c Mc lop 12 dat loai Trung binh va c6 5 
nam kinh nghiem c6ng tac dung vai chuyen mon 
dao tao; 
- Tot nghiep trinh do TC/CD dal loai Kha trey 
len. 
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(Tot nghiep TC) 
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(Tat nghiep CD) 
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5 7720701LB 
Y te c8ng 
Ong 

30 
Tot nghiep TC/CD the nganh thuOc nhom sue
khOe 

HI Phtrong that tuy n sinh 
Tnremg to chue tuyen sinh bang hinh thirc xet tuyen. Thi sinh sau khi dat nguOng DBCL 

d'au vao, tham gia xet tuyen bang each lira chgn mOt hoc nhieu phuang tithe cna nganh 
Wang img: 

I) Phuvang thfirc 1 (PT1): Xit tuyan sir' thing kit gull dui kj thi tot nghiep THPT niim 2020 
Twang xet tuyen sir dung ket qua kS/ thi t6t nghiep THPT nam 2020 va xet theo t6 
" 
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1 7720101LB Y khoa 
BOO - Toan, 1-16a lige, Sinh hoe 

B08 - Toan, Sinh hgc, Ti8ng Anh 

2 - 7720201LB ( 
- 7720201LC (Tot nghiep CD) 

Dirge hoc 
A00 - Toon, Vat Ii, Boa hyc 

BOO - Toan, Hoa hyc, Sinh hoe 

3 -7720301LB (Tat nghiep TC) 
- 7720301LC (Tat nghi 	CD) 

Dieu clueing
ep 

BOO - Toan, Boa hyc, Sinh bye 
B08 - Tit, Sinh hoc, Tiong Anh 

4 - 7720601LB (Tat nghiep TC) 
- 7720601LC (Tat nghiep CD) 

KY th4t xet 
nghiem y h9c 

A00 - Toon, Vat li, H6a hoc 
BOO - Toan, H6a hoc, Sinh bye 

5 7720701LB Y te Cong Ong 
A00 - Toan, Vat li, Boa hoe 

BOO - Toan, Boa hyc, Sinh hoe 

2) Phtrang thfrc 2 (PT2): Kat h9p xit tuyan kIt gue: h9c top THPT vol kit qua h9c tip 
TC hoec CD 

Tnrirng xet tuyen ket hap diem trung binh chung (diem Peng kei t) dm the mon hoc & 
nam hoc lop 12 vei ket qua hoc tap bac TC hoac CD. Trong do, Diem xet tuyen (DXT) bang 
tong diem ena eac m6n thuOc khoi hen tit ca ban (diem trung binh a?: nom h9c lop 12 fDTBmp 

12) ctha cow mein h9c), lchol hen thire ca sâ nganh va chuyen nganh (diem dm the bye phan bac 

TC/CD —DTBsp), tat cà diem khOng nhan he se, co ding tithe nhu sau: 
DXT = Men that co ban + Kin thtic cos sr? nginh + Ken thirc chuyen nganh + 
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1 7720101LB Y khoa 

* Kien Mire ca ban = D7734,12 (Toan + H6a + Sinh)/3 
* Kien Mire ca sa nganh = DTBHp (Giai phau Sinh19/Giai phau-Sinh 
19) 
* Kien that chuyan nganh = DTBHp (N0i/13enh n6i khoa + Ngcni/B 'anh 
ngoai Ichoa+ Sin/Stre kb& sinh san + Nhi/Sirc !Moe tre em)/4 
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XET 
TITAN 

TO HOP MON XET 

2 - 7720201LB (Tat nghiep TC) 
- 7720201LC (Tot nghiep CD) 

Duce 
h9C 

* Kin thirc ca ban = DTBop 12 (Toin +116a + Sinh)/3 
* Kien thuc ca so nginh = DTBnp (1-16a Wan tich) 0134 TC/CD 

* Kin thitc chuyen nginh = DTBlip (Hen dugc + atom 1Y + Bao 
che + 1Ci'em nghiem)/4 

3 
- 7720601LB (Ttit nghiep TC) 

- 7720601LC (Telt nghiep CD) 
Di'au 

thrang  

* Kien thim ca ban = DTEmp 12 (Tan + H6a + Sinh)/3 
* Kik thirc ca se nganh = DTBlip (Giai philu Sinh 1Y/Giai phau-Sinh 
ID  

* Kien thirc chuyen nginh = DTBhp (NOi + Ngogi + San/Sinh Mn + 
Nhi/Tre em)/4 

4 
- 7720601LB (Tat nghiep TC) 

- 7720601LC (rei t nghiep CD) 

1C9 thugt 
xet 
nghiem 
y hoc 

* Kien thirc ca ban = DTBIO 12 (Toan + H6a + Sinh)/3 
* Kien thirc cc sa nganh = DTBnp (Giai phau SinhlY/Giai phau-Sinh 
19) 
* Kik th(rc chuyen nganh = DTB fr fp (1-16a sinh+Vi sinh+Ky sinh 
trang+Huyet hgc)/4 

3) Phweng thew 3: Xit tuyin dro hien kit qua hpc gip taw khda 
Ap dung cho viec xet,tuyen dao tao lien thOng tr TC, CD len DH nganh Y te cong 

cOng. DXT duce tinh theo diem toan kit& hoc. 

* DXT duet tinh theo thang diem 10 cOng veri diem uu tieuclei tuang, Ichu we theo quy dinh 
Quy che tuyen sinh hien hanh va dugc lam ten den hai chit so thap 

Chinh sich tnt tien, nguyen tic xet tuyen 
Truang thuc hien chinh sach in fib, khung diem tru lien trong tuyen sinh va nguyen tan 

xet tuyen theo quy dinh cüa quy cha tuyen sinh hien hanh. 
Ho so ding kY xet tuyen 

Dê xet tuyen dot 1, thi sinh thuc hien h6 so clang 14 xet tuyen (DKXT) theo phucrng thire 
ma thi sinh lua chon nhu sau: 

1. Phoong thirc 1: Xet tuyen sir dyng kit qui thi tot nghrep THPT nim 2020 
Bl: Thi sinh nOp ha so dang 14 du‘thi kern le phi theo quy dinh cña Ser giao due 

va dao tao (gein voi noi thi sinh 0). Trong h6 sa DICXT c6 ghi nguyen yang xet tuyen vao 
nganh ve. truemg Dai hoc Tra Vinh. „ 

B2: Thi sinh du thi tai dia diem ghi trong Giay bao du thi do Ser GDDT (nai thi 
sinh nOp ho so du thi) phat hanh. 

B3: IChi c6 thong bao ve diem tuy6n, thi sinh lam ha so giri ye truerng theo muc 
V.2,  (iris Phieu d'ang kj5 dab tuy'dn) ding bin chinh Gray chting nh4n ket qui thi. HOi &Ong 

tuyen sinh chi gir' i thong bao thi sinh tritng tuyeunhap hoc lchi thi sinh da dap Ung dü cac 
diet' kin tang tuyen theo quy dinh ciluQuy che tuyen sinh va quy dinh cüa truemg (dat 
nprong dam bao chat Wong theo guy che va mac diem xit tuyen caa truang). 

2. Phwang thirc 2 va 3: HO,so gem co 
+ Phieu clang kY du tuy'en (ghi day a ccic thong tin trong phieruDKDT); 
+ Ban sao hap le: Giay chimg minh nhan den, Giay khai sinh, he khau thudtg trd. 
+ Ban sao hop le bang tot nghiep va hoc ba THPT. 
+ Ban sao hop le cac minh chirng qua trinh ding tac dê xac dinh tham nien chuyen 

mon, xac dinh nguang DBCL dau vao dOi voi thi sinh d#t lieu chi gin voi kinh nghiem 
cling tic (Quyet dinh tuyen dung hoc Hop dong lao deng hoac Xac nhan cüa co quan dang 
&Ong toe ....); 

+ 02 Ban sao hop le Bang diem toan khda vA Bing tot nghiep (hoac Giay chung nhan 
tat nghiep tam thai doi voi thi sinh mai tot nghiep va dang trong then gian chef" cap bang) 
trinh de TC/CD; 

3 



01 giay giai thiu cir di lice tha co quan, don vi ngued h9c va cac mirth chirng de 
dirge huerng che do tru den (neu có,); 

04 anh mau (chvp theo kieu CMND) co 4x6 cm, có ,ghi re h9, ten, ngay thing nam 
sinh cfra thi sinh O nlat sau anh (khong ke anh dã dan vao phial dv tuyen); 

02 bi thu c6 clan tern va ghi re h9 ten, dia chi lien lac dm ngu6i dang ky xet tuyen, 
dik thoai, dia chi email (neu c6). Twang h9p ngueri nhan khang phai la thi sinh thi ghi rO 
teen bi thu "Nh6 chuyen cho...". 

Thi sinh km $:  
- Thi sinh chlu mach nhiem ve tinhxac thuc caa cac thong tin ve ha so' clang k; du tuyen. 

Khi nhdp hoc va trong qua trinh h9c tgi trueng, nha trueng to chat thanh tra, kilm tra 
ho so' va Mt qua thi caa thi sinh theo quy din/i.  Trong trueng hop thi sinh dad trang tuyen va 
nhdp hoc nhung bi phat hien c6 hanh vi gian lan hoeic lien quan truc tiep den gian 14n  trong 
qua trinh thi, tuyen sinh có the bi bkoc thtli hoc, cam du tuyen leo trueng trong nhfing nam 
tiep theo. 
'IL Le phi he savà xet tuyen: 

Ap dvng cho thi sinh Iva ch9n phuong thirc xet tuyen 2 va 3: 
La phi H6 so: 60.000d/h6 so/thi sinh. 

+ Le phi xet tuy6n: 200.000d/h6 so/thi sixth. 

XT 
Dcrt PRITONG 

NOI DUNG PHIXONG THVC 1 
Mit 2 

PHU.ONG 
THTTC 3 

Lam ha so dv thi Theo tiled gian caa. BO 
GD&DT 

(Tir 15/6 dan 30/6/2020) 
Tir 22/6 den 
15/8/2020 Nh4n ha so' xet tuyen 

n.d.  
DV'.  
1 

Thi sinh thvc hian dieu chinh nguyen 
vong DKXT ve trueng Di hpc Tra 
Vinh bang mat trong hai each: 

A 	' 
Dieu chinh tryt tuyen (bang tai 

khohn cá nhcin). 
Dieu chinh bang Phitu D1CXT tai 

tnrong THPT hulk nui thi sinh nep 
he so dv thi THPT 

Dv hen tir 9/9 den 17 gier 
ngay 16/9/2020. 

Dv kien dr 9/9 d'en 17 gia 
ngay 18/9/2020 

Cling be ktt qua trting tuytn 
Truere 17 gia ngay 

27/9/2020 
Tnree 20/8/2020 

Thi sinh the nhan nhap h9e va Lam 
tint tqc nkap hyc 

Tir 28/9 den 03/10/2020 

Dot Phat hanh thong bao 19/9/2020 

2 Nh4n he so' DICXT Tfr 05/10 an 24/10/2020 

(du Cong ba kat qua tiling tuyen 26/10/2020 
co) Lam the tic nhap hoc Tir 26/10 den 30/10/2020 

'/LL Dia diem ntip he so': 
Phong Dao taco — Trithng Dal hyc Tr& Vinh 

Ma chi: s6 126, Nguyen Thin Thanh, IChom 4, Phireng 5, Tp Tra Vinh. 

Dien thogi: 0294.3.855247 - 0294.3.855944 (0965. 855944). Email: tuyensinh,tvu.edu.vn, 

Website: https://daotao.tvu.edu.vn  ; https://tuyensinh.tvu.edu.vn  

No'! nhOn: 
- Vtt GDDH (b/c); 
- UBND Tinh (b/c); 
- SO GD&DT can doh; 
- BGH; 
- Cac truerng TC, CD; Thi sinh; 
- CAc don vj thutjc Truerng; 
- Trang TTDT: 
- Luu: VT, HSTS. 4 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
LIÊN THÔNG TC, CĐ LÊN ĐH NĂM 2020 

(Dành cho các ngành thuộc khối ngành sức khỏe hệ chính quy) 
 
 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ tên thí sinh (Ghi theo Giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu ) 

................................................................................................................................................. Giới tính (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 

  2. Ngày, tháng, năm sinh (Ghi theo Giấy khai sinh) 

  3. Nơi sinh (Tỉnh/thành phố) ................................................................................................................................. 4. Dân tộc: ................................. 

  5. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Ghi mỗi số vào một ô) 

  6. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, khu phố/thôn, tên đường): ............................................................................................................................................................................. 

(Xã/phường):  ......................................................................  (Quận/huyện):   .................................................(Tỉnh/thành  phố):  ................................................................................... 

7. Tốt nghiệp Trung cấp                   Cao đẳng                      ngành: .................................................................................................................................................... 

8. Nơi học THPT lớp 10 ............................................................................................................................................................................... 

    Nơi học THPT lớp 11 ............................................................................................................................................................................... 

    Nơi học THPT lớp 12 ............................................................................................................................................................................... 

9. Khu vực:  1    2             2NT   3 

10. Đối tượng ưu tiên (Nếu có): 01  02  03  04  05  06              07 

II. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (Ngưỡng ĐBCL) 
Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học phải đạt một trong các tiêu chí của Ngưỡng ĐBCL 
(còn gọi là điểm sàn, là điều kiện cần để thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường) tương ứng với ngành xét tuyển sau đây: 
 

TT MÃ NGÀNH 
NGÀNH XÉT 

TUYỂN 
NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO 

(đánh dấu vào tiêu chí mà thí sinh đạt được) 

1 7720101LB Y khoa 

 Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi; 
 Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên; 
 Tốt nghiệp THPT loại Giỏi; 
 Học lực lớp 12 đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên 
môn đào tạo; 
 Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ đạt loại Giỏi; 
 Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng 
với chuyên môn đào tạo. 

2 7720201LB/LC 
(Tốt nghiệp TC/CĐ) Dược học 

3 7720301LB/LC 
(Tốt nghiệp TC/CĐ) Điều dưỡng 

 Học lực lớp 12 đạt loại Khá;  
 Điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 6,5 trở lên; 
 Tốt nghiệp THPT loại Khá;  
 Học lực lớp 12 đạt loại Trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với 
chuyên môn đào tạo;  
 Tốt nghiệp trình độ TC/CĐ đạt loại Khá trở lên. 

4 7720601LB/LC 
(Tốt nghiệp TC/CĐ) 

Kỹ thuật xét 
nghiệm y học 

5 7720701LB 
(Tốt nghiệp TC/CĐ) Y tế công cộng 

 Tốt nghiệp Trung cấp các ngành thuộc nhóm sức khỏe  
 Tốt nghiệp Cao đẳng các ngành thuộc nhóm sức khỏe 

Mã hồ sơ: 

TS không ghi mục này 

  Mã tỉnh              Mã trường 



 

 

III. CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 
   Thí sinh sau khi đạt ngưỡng ĐBCL đầu vào, tham gia xét tuyển bằng cách lựa chọn phương thức của ngành tương ứng 

Phương thức 1 
Sử dụng kết quả của kỳ thi 
tốt nghiệp THPT năm 2020 

(áp dụng cho tất cả các ngành) 

Phương thức 2 
Kết hợp xét tuyển kết quả học tập THPT 

với kết quả học tập TC hoặc CĐ 
(áp dụng các ngành Y khoa, Dược học,  
Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học) 

Phương thức 3 
Xét tuyển sử dụng KQ học tập toàn khóa 

(áp dụng cho ngành Y tế công cộng) 

 

TT 
MÃ 

NGÀNH 
TÊN NGÀNH 

MÃ TỔ HỢP 
(ghi thêm mục này nếu chọn PT1) 

1    

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Địa chỉ gửi thư: .................................................................................................................................................................................................... 

Điện thoại: ................................................................................  Email: .............................................................................................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       - Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin về hồ sơ đăng ký dự tuyển. 

Hồ sơ gồm có: 
      CMND/CCCD (bản photocopy công chứng); 
      Giấy khai sinh (bản photocopy công chứng); 
      Hộ khẩu (bản photocopy công chứng); 
      Bằng tốt nghiệp và Học bạ THPT (bản photocopy công chứng); 
      Bảng điểm toàn khóa và bằng tốt nghiệp TC (2 bản sao công chứng); 
      Bảng điểm toàn khóa và bằng tốt nghiệp CĐ (2 bản sao công chứng); 
      Bản sao hợp lệ minh chứng quá trình công tác (Quyết định tuyển dụng     
      hoặc Hợp đồng lao động hoặc Xác nhận của cơ quan đang công tác …) 
      4 ảnh màu 4x6 
      Các loại giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên khác nếu có. 
      Giấy giới thiệu cử đi học của cơ quan, đơn vị người học và các minh chứng  
      để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) 
      02 bao thư dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ gửi thư); 
      Giấy tờ khác:…………………………………………………… 

…………, ngày………. tháng………năm 2020 
Chữ ký của thí sinh 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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