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THÔNG BÁO 

Điểm trúng tuyển ngành Dược học hệ liên thông chính quy năm 2020  

 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 về việc Quy định về liên 
thông  giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; 

Căn cứ Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 
sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; 

Căn cứ Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học đại học; tuyển 
sinh cao đẳng, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non; 

Căn cứ Thông báo số 797/TB-ĐHYDCT ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Trường 

về việc tuyển sinh liên thông năm 2019; 

Căn cứ Kết quả học tập năm lớp 12 của thí sinh ghi trong học bạ trung học phổ 

thông và kết quả học tập bậc trung cấp/cao đẳng; 

Căn cứ Biên bản số 1287/ĐHYDCT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng tuyển 

sinh Trường. 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Thông báo kết quả xét tuyển ngành Dược học hệ 

liên thông chính quy năm 2020 như sau: 

1. Điều kiện xét tuyển 

Thí sinh đã đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, có hộ 

khẩu thường trú trong vùng tuyển sinh của Trường, đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào 

Trường theo thông báo số 797/TB-ĐHYDCT ngày 10 tháng 6 năm 2020.  

2. Điểm trúng tuyển 

Thí sinh có điểm điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển quy định 

trong bảng dưới đây: 

TT Tên ngành Điểm trúng tuyển 

Trung cấp lên đại học  

1 Dược học 26.15 

Cao đẳng lên đại học  

2 Dược học 26.7 

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn xét tuyển và điểm ưu tiên theo quy định. Thí 

sinh đăng ký nhiều phương thức xét tuyển thì điểm xét tuyển là điểm của phương thức 

có điểm cao nhất.   

(đính kèm danh sách trúng tuyển)
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3. Nhận giấy báo nhập học và nhập học 

Thí sinh tự do nhận giấy báo nhập học tại phòng Đào tạo đại học của Trường, số 179, 

đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Thí sinh được Sở Y tế cử 

đi học sẽ nhận giấy báo nhập học tại Sở Y tế. 

Thời gian nhận giấy báo nhập học từ ngày 23/9/2020 đến hết ngày 30/9/2020. 

Thí sinh làm thủ tục nhập học theo thông báo trong giấy báo nhập học. Thời gian làm 

thủ tục nhập học từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020. Nhập học chính thức từ 

05/10/2020. 

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố giúp Trường thông báo kết quả tuyển sinh, chuyển 

Giấy báo nhập học và hướng dẫn thủ tục cho thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ đúng thời gian. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

- Sở Y tế các tỉnh, TP; CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

- Các khoa; 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 
 (đã ký) 
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