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THÔNG BÁO  

V/v Tuyển sinh Đại học theo nhu cầu sử dụng của địa phương năm 2019 

  

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thông báo tuyển sinh đại học theo nhu 

cầu sử dụng của địa phương năm 2019 như sau: 

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

 Tổng 25 chỉ tiêu tuyển sinh. Cụ thể 

TT Ngành đào tạo 
Trình độ 

đào tạo  

Số chỉ 

tiêu 
Trường đào tạo Ghi chú 

1 Bác sĩ đa khoa Đại học 10 ĐH Tây Nguyên 

Các trường chưa có 

thông báo phân bổ 

chỉ tiêu 

2 Bác sĩ đa khoa Đại học 05 ĐH Y Dược Huế 

3 Bác sĩ đa khoa Đại học 10 
ĐH Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch 
  

2. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh 

 Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc đã tốt nghiệp THPT hoặc tương 

đương, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng từ 36 tháng liên tục trở lên tính 

đến tháng 5 năm 2018, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của cơ sở đào tạo, có nguyện 

vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về làm việc theo phân công tại địa 

phương. 

 3. Hình thức tuyển sinh và điểm xét tuyển 

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển; 

- Điểm xét tuyển: Sử dụng điểm của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 

năm 2019; 

- Tổng điểm nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm của ba môn thi Toán, Hóa, 

Sinh và điểm đối tượng ưu tiên, điểm khu vực. Cụ thể: 

+ Đại học Tây Nguyên: Tổng điểm từ 21 điểm. 

+ Đại học Y Dược Huế: Tổng điểm từ 23 điểm. 

+ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Tổng điểm từ 22,65 điểm (Trong 

đó: điểm trung bình lớp 12 >= 8,3; điểm trung bình môn Ngoại ngữ >= 5,6; 

điểm thi môn Văn >= 5. 

  



4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm). 

- Giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT quốc gia (bản sao) 

- Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh. 

- Bản sao (có chứng thực) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Nếu 

tốt nghiệp năm 2018 thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

 - Bản sao (có chứng thực) Sổ hộ khẩu thường trú. 

 - Giấy khám sức khoẻ do Bệnh viện Đa khoa huyện trở lên cấp. 

 - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có): con thương binh, con liệt sĩ, người 

dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, hộ cận nghèo.... 

 - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. 

 - 02 bì thư đã dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận. 

 Tất cả được bỏ vào một phong bì cỡ 21cm x 32cm (02 bộ).  

 5. Chi phí đào tạo 

Chi phí đào tạo được lấy từ nguồn kinh phí đào tạo nhân lực của tỉnh Lâm 

Đồng. 

 6. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ 

 - Thời gian: từ ngày 19/8/2019 đến 17 giờ 00 ngày 23/8/2019. 

- Địa điểm: Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo – 

Tầng 9, Khu Trung tâm hành chính tỉnh, Số 36, Trần Phú, phường 4, thành phố 

Đà Lạt. 

 Thông tin chi tiết thí sinh tham khảo trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo 

Lâm Đồng: lamdong.edu.vn. 

 

Nơi nhận: 
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Đăng website Sở; 

- Lưu: VT, GDTX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Hải 
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