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Ký hiệu 
trường 

Tên trường 
Ngành học. Mã ngành Xét tuyển Chỉ tiêu Ghi chú 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) 
YCT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

CẦN THƠ 
  1300  - Vùng xét tuyển: tuyển thí sinh có hộ khẩu ở các 

tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, miền  
Nam Trung bộ và Đông Nam bộ.  
 - Phương thức  tuyển sinh: xét tuyển kết quả Kỳ 
thi THPT quốc gia của ba môn Toán, Hóa và Sinh 
(không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm 
xét tuyển, ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ 
điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu. 
- Chỉ tiêu xét tuyển: khu vực ĐBSCL tối thiểu 
85%, khu vực còn lại tối đa 15% (trong đó có 410 
đào tạo theo địa chỉ sử dụng theo đề án, nhu cầu 
các tỉnh vùng ĐBSCL...,62 từ dự bị Dân tộc). Chỉ 
tiêu từng ngành có thể thay đổi 10% để phù hợp 
mức điểm chung của khối ngành. Ngoài ra, có 150 
chỉ tiêu tuyển sinh ngành hiếm (Lao, Phong, 
Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Pháp y) theo quyết 
định 319 của Thủ tướng Chính phủ theo đề án nhu 
cầu các tỉnh. 
- Các ngành đào tạo theo ĐCSD (*) 
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 Các ngành đào tạo đại học:    
 Y đa khoa (học 6 năm) * 52720101 Toán, Hóa, Sinh 640 
 Y học dự phòng (học 6 năm) * 52720103 Toán, Hóa, Sinh 120 
 Y học cổ truyền (học 6 năm) * 52720201 Toán, Hóa, Sinh 120 
 Y tế công cộng (học 4 năm) 52720301 Toán, Hóa, Sinh 40 
 Xét nghiệm y học (học 4 năm) 52720332 Toán, Hóa, Sinh 80 
 Dược học (học 5 năm) * 52720401 Toán, Hóa, Sinh 140 
 Điều dưỡng (học 4 năm) 52720501 Toán, Hóa, Sinh 80 

 Răng hàm mặt (học 6 năm) * 52720601 Toán, Hóa, Sinh 80 

- Xét tuyển đợt 1: thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo qui định của Sở Giáo dục và Đào tạo; thí 
sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần bằng phương thức trực tuyến theo qui định của Bộ GD&ĐT và thông báo tuyển sinh của 
trường. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp NV theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (NV 1 là nguyện 
vọng cao nhất). 
- Xét tuyển bổ sung (nếu có): thí sinh nộp hồ sơ theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo tuyển sinh của trường. 

http://www.ctump.edu.vn/

