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BỘ Y TẾ 

HỌC VIỆN YDHCT VIỆT NAM 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC NĂM 2020- BẢN RÚT GỌN 

(Đại học chính quy và đại học liên thông chính quy) 

(Điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh theo Công văn số 3313/BGD ĐT-GDĐH 

 ngày 28/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các nội dung khác không thay đổi  

so với Bản Đề án đã công bố ngày 01/6/2020) 

 

I. Thông tin chung (tính đến ngày 31/12/2019) 

1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang 

thông tin điện tử của  trường. 

Tên trường: Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam 

Sứ mệnh: Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam là đơn vị hàng đầu cả nước đào tạo 

nguồn nhân lực y dược cổ truyền, và các ngành y tế khác ở trình độ đại học, sau đại học; kết 

hợp y học cổ truyền, y học hiện đại, trên cơ sở thừa kế, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền; 

nghiên cứu khoa học – công nghệ trong lĩnh vực y dược; sản xuất kinh doanh các sản phẩm 

thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm bằng hợp chất thiên nhiên được 

chiết xuất từ dược liệu đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân; triển khai các 

dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác đáp ứng theo 

nhu cầu xã hội.  

Tầm nhìn: Xây dựng Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam trở thành trung tâm 

hàng đầu quốc gia về đào tạo nhân lực y học cổ truyền và các ngành y tế khác cả về quy mô và 

chất lượng; kết hợp y học cổ truyền, y học hiện đại, nghiên cứu khoa học trên cơ sở thừa kế, 

bảo tồn nhằm phát triển y dược cổ truyền và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh hiệu quả cao; 

có chương trình đào tạo hiện đại từng bước ngang tầm khu vực và các nước tiên tiến. Học viện 

lấy chất lượng đào tạo, giá trị công bố các công trình nghiên cứu khoa học, chất lượng sản xuất 

các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng; cung cấp dịch vụ 

đào tạo, dịch vụ khám chữa bệnh làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, cũng như Học viện 

tập trung, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, chuyên gia y học trình độ cao và 

xem đây là gốc rễ xây dựng Học viện lớn mạnh. Lấy phát triển quan hệ quốc tế là bước đi 

khẳng định vai trò, sự lớn mạnh và uy tín của Học viện trên trường quốc tế và trong nước. 



2  

Địa chỉ trụ sở:  Số 2 – Trần Phú – Hà Đông - Hà Nội 

Website:   www.vutm.edu.vn 

Điện thoại: 024. 33.824.929, 096.820.4422, 096.8204466.       Fax:  024.33.824.931 

2. Quy mô đào tạo chính quy đến 31/12/2019 (có trong bản đề án đầy đủ) 

3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của năm 2018, 2019 

3.1. Phương thức tuyển sinh của năm 2018, 2019 

- Hệ đại học chính quy: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm tuyển sinh; 

- Hệ liên thông chính quy: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm tuyển sinh; 

3.2. Điểm trúng tuyển của năm 2018, 2019 (theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia). 

 

Nhóm ngành/ Ngành VI/ 

tổ hợp xét tuyểt 

Năm tuyển sinh - 2018 Năm tuyển sinh - 2019 

Chỉ 

tiêu 

Số trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ tiêu 
Số trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Ngành YHCT       

Tổ hợp B00  

(Toán, Hóa, Sinh) 
530 518 19,50 500 493 20,55 

Ngành Dược học       

Tổ hợp A00 

(Toán, Lý, Hóa) 
120 131 20,90 200 188 21,9 

Ngành Y khoa       

Tổ hợp B00  

(Toán, Hóa, Sinh) 
120 114 21,85 200 203 23,25 

Tổng 770 763  900 884  

II. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng 

1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 

1.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

- Tổng diện tích đất của trường:22.739m2 

http://www.vutm.edu.vn/
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- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: Không 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh 

viên chính quy: 3,1m2/1 sinh viên. 

 

 

Stt 

 

 

Loại phòng 

 

Số 

lượng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng 

đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên 

cơ hữu 

27 2913 

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 3 422 

1.2. Phòng học từ 100 - 200 chỗ 18 1745 

1.3. Phòng học từ 50 - 100 chỗ 3 226 

1.4. Số phòng học dưới 50 chỗ 0 0 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 2 464 

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 1 56 

2. Thư viện, trung tâm học liệu 1 1132 

3. 
Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, 

cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 
17 8232 

 Tổng 72 15190 

1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị (có trong bản đề án đầy 

đủ) 

1.3. Thống kê về học liệu trong thư viện 

Stt Khối ngành đào tạo Số lượng 

1. Khối ngành VI tài liệu 

1.4.Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh - trình độ đại 

học (có trong bản đề án đầy đủ). 

1.5.Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh - trình độ 

đại học (có trong bản đề án đầy đủ) 
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III. Các thông tin của năm tuyển sinh 

1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học 

1.1: Đối tượng tuyển sinh 

1.1.1.Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt 

nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu 

đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương 

trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài 

hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT). 

1.1.2. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, 

suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Giám đốc Học viện xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp 

với tình trạng sức khoẻ. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc. 

1.3. Phương thức tuyển sinh. 

 - Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và có tổ hợp bài thi, môn thi theo từng ngành đào tạo được quy định trong đề án này để xét 

tuyển. 

- Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành (từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu). 

- Trong xét tuyển đợt 1: Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng kí 

(trừ trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách được quy định riêng) 

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì  Học viện sẽ xét thêm điều kiện phụ. Cụ thể như sau: 

+ Với tổ hợp xét tuyển Toán – Vật lí – Hóa học vào ngành Dược học: ưu tiên 1: môn Hóa học ; ưu tiên 2: môn Toán. 

+ Với tổ hợp xét tuyển Toán –Hóa học – Sinh học vào ngành Y khoa và Y học cổ truyền: ưu tiên 1: môn Sinh học; ưu tiên 2: môn 

Toán. 
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+ Sau khi xét thêm điều kiện phụ, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). 

- Các đợt xét tuyển bổ sung (nếu có): Thông tin chi tiết sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử: www.vutm.edu.vn  sau ngày 

08/10/2020. 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: (Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo) 

1.4.1. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: Ghi rõ số, ngày ban hành quyết định chuyển đổi tên ngành của cơ quan có thẩm quyền 

hoặc quyết định của trường (nếu được cho phép tự chủ) đối với Ngành trong Nhóm ngành, Khối ngành tuyển  sinh; theo từng phương thức 

tuyển sinh và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật; 

 

 

Stt 

 

Mã 

ngành 

 

 

Tên ngành 

Số quyết định mở ngành hoặc 

chuyển 

đổi tên ngành (gần nhất) 

Ngày tháng năm 

ban hành Số quyết 

định mở ngành 

hoặc chuyển đổi tên 

ngành (gần nhất) 

Trường tự chủ 

QĐ hoặc Cơ 

quan có thẩm 

quyền 

cho phép 

 

Năm bắt 

đầu đào 

tạo 

 

Năm tuyển sinh và đào 

tạo gần nhất với năm 

tuyển sinh 

1. 7720115 Y học cổ truyền 3229/QĐ/BGD&ĐT-ĐH&SĐH 16/06/2005 Bộ GDĐT 2005 2019 

2. 7720201 Dược học 872/QĐ-BGDĐT 13/03/2014 Bộ GDĐT 2014 2019 

3. 7720101 Y khoa 2600/QĐ-BGDĐT 29/07/2016 Bộ GDĐT 2016 2019 

4. 8720115 Y học cổ truyền 1501/QĐ-BGDĐT 01/04/2008 Bộ GDĐT 2008 2019 

5. 9720115 Y học cổ truyền 484/QĐ-BGDĐT 17/02/2014 Bộ GDĐT 2014 2016 

1.4.2. Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo. 

  

http://www.vutm.edu.vn/
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1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

 - Căn cứ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT  và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học khối ngành sức khỏe theo Quy định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện sẽ công bố mức điểm đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ 

GDĐT và trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn trước ngày 18/9/2020. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định 

chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển... 

1.6.1. Mã số trường:    HYD 

1.6.2. Mã số ngành Y học cổ truyền:  7720115 

- Tổ hợp xét tuyển:   B00 (Toán – Hóa học  – Sinh học) 

1.6.3. Mã số ngành Y khoa:             7720101  

- Tổ hợp xét tuyển:   B00 (Toán – Hóa học  – Sinh học) 

1.6.4.  Mã số ngành Dược học:  7720201 

- Tổ hợp xét tuyển:   A00 (Toán – Vật lí – Hóa học) 

 

 

Stt 

 

Trình độ đào 

tạo 

 

 

Mã ngành 

 

 

Ngành học 

Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 

Tuyển 

thẳng 

Theo xét KQ 

thi TN THPT 

năm 2020 

 

Tổng 
Tổ hợp môn Môn chính 

1. Đại học 7720115 Y học cổ truyền 25 425 450 B00  

2. Đại học 7720101 Y khoa 10 290 300 B00  

3. Đại học 7720201 Dược học 10 190 200 A00  

Tổng 45 905 950   

http://www.vutm.edu.vn/
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1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển 

1.7.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

-Đăng kí xét tuyển đợt 1:  Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 30/6/2020 (theo lịch đăng kí dự thi kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020) 

- Đăng kí xét tuyển bổ sung (nếu có): sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn sau ngày 15/10/2020. 

1.7.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Đăng kí xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp phiếu đăng kí xét tuyển cùng với hồ sơ đăng kí dự thi tốt nghiệpTHPT năm 2020 tại các điểm 

thu nhận hồ sơ theo quy định của sở Giáo dục đào tạo kèm theo lệ phí đăng kí xét tuyển. 

- Đăng kí xét tuyển bổ sung (nếu có): Thí sinh thực hiện đăng kí xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của Học viện (sẽ được đăng 

tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn sau ngày 15/10/2020). 

1.7.3.Thời gian, hình thức nhận hồ sơ xác nhận nhập học: 

-Xác nhận nhập học đợt 1: Danh sách trúng tuyển công bố trên website Học viện trước 17h ngày 05/10/2020. 

- Thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đến Học viện Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam bằng thư chuyển phát nhanh trước 17h00 ngày 10 tháng 10 năm 2020 (theo dấu bưu điện), Học viện sẽ có thông báo chi tiết đăng 

cùng danh sách trúng tuyển. Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định được xem như từ chối nhập học. 

- Xác nhận nhập học bổ sung (nếu có): sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn sau ngày 15/10/2020. 

1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;... 

1.8.1. Đối tượng xét tuyển thẳng: 

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông; 

- Người đã trúng tuyển vào Học viện, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập 

trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ 

cấp trung đoàn trong quân đội  hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy 

đủ các giấy tờ hợp lệ.  

http://www.vutm.edu.vn/
http://www.vutm.edu.vn/
http://www.vutm.edu.vn/
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- Những thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh, đã tốt nghiệp trung học 

phổ thông được xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo Y học cổ truyền hoặc Y  khoa; Những thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội 

tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo Dược học. 

- Những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh và đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét 

tuyển thẳng vào ngành đào tạo Y học cổ truyền hoặc Y khoa; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Hóa và 

đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào ngành đào tạo Dược học; 

 - Những thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế và những thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc 

thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, Giám đốc và Hội đồng khoa học của Học viện sẽ xem xét cụ thể kết 

quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải để xét tuyển thẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải. 

 - Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Học viện: Giám đốc Học viện sẽ căn cứ kết quả học tập THPT của 

học sinh (Bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định để xem xét, quyết định vào học. 

- Đối tượng được xét tuyển thẳng vào Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam theo qui định tại điểm i, khoản 2, điều 7 của Quy 

chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ  cao đẳng ngành giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT 

ngày07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) phải có các điều kiện sau: 

 + Có điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp THPT đạt từ 6,00 điểm trở lên; 

 + Điểm trong Học bạ của các bài thi, môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển theo từng ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên ở cả 3 năm học cấp THPT. 

1.8.2. Hồ sơ xét tuyển thẳng: 

         Thủ tục hồ sơ, thời hạn và phương thức nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển thẳng: Theo quy định tại Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH 

ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện thông báo kết quả xét tuyển thẳng, hướng đãn xác nhận nhập học diện 

trúng tuyển thẳng trên website Học viện www.vutm.edu.vn trước 17h00 ngày 20/8/2020. 

1.8.3. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:(Áp dụng cho các thí sinh không đạt điều kiện xét tuyển thẳng hay không dùng điều kiện xét tuyển thẳng). 

 Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Hóa, Sinh, Lý sẽ được cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét 

http://www.vutm.edu.vn/
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tuyển của tổ hợp xét tuyển có môn đó, cụ thể như sau:  

 - Đạt giải Nhất:   cộng 3,0 điểm. 

- Đạt giải Nhì:   cộng 2,0 điểm. 

 - Đạt giải Ba:   cộng 1,0 điểm. 

 - Đạt giải Khuyến khích:  cộng 0,5 điểm. 

1.8.4.Thủ tục hồ sơ, thời hạn và phương thức nộp hồ sơ đăng kí ưu tiên xét tuyển: Theo quy định tại Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH 

ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.8.5. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. 

1.8.5.1. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 

 - Ngành Y học cổ truyền:   25 chỉ tiêu 

 - Ngành Y khoa:             10 chỉ tiêu 

 - Ngành Dược học:    10 chỉ tiêu 

1.8.5.2. Chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển:  không giới hạn 

1.8.6. Chính sách ưu tiên theo khu vực, đối tượng ưu tiên: 

Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành (Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ  cao đẳng ngành giáo dục mầm 

non (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

1.9.Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

1.10.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 14.300.000 đồng/ năm. Lộ trình tăng học phí hàng năm theo quy định chung và theo Quyết định 

tự chủ của Học viện. 

1.11. Các thông tin cần thiết khác: Số ĐT tư vấn tuyển sinh: 0968204466, 0968204422. Email: Tuyensinhhvyd@gmail.com 

1.12.Tình hình việc làm (có trong bản đề án đầy đủ) 

1.13.Tài chính 

mailto:Tuyensinhhvyd@gmail.com
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- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 78.880.892.594 đồng 

- Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 34.016.000đồng/sinh viên. 

2. Tuyển sinh đại học liên thông chính quy 

2.1. Tên ngành tuyển sinh liên thông: Y học cổ truyền. 

2.2. Trình độ và hình thức đào tạo liên thông:Trình độ đại học. Hình thức đào tạo tập trung, chính qui theo hệ thống tín chỉ. 

2.3. Đối tượng và hình thức tuyển sinh: 

2.3.1. Đối tượng tuyển sinh: 

- Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc. 

- Điều kiện của người dự tuyển liên thông: Thí sinh dự tuyển vào Học viện trình độ đại học ngành Y học cổ truyền hệ liên thông chính 

qui năm 2020 phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có bằng tốt nghiệp Y 

sĩ ( Y sĩ y học cổ truyền, y sĩ đa khoa, hoặc bằng y sĩ khác) 

2.3.2. Hình thức tuyển sinh:  

2.3.2.1.Phương thức tuyển sinh:  

- Sử dụng kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và có tổ hợp bài thi Toán, môn thi Hóa học, Sinh học để xét tuyển  (Học viện 

không tổ chức kì thi riêng). 

- Điểm trúng tuyển không được thấp hơn quá 03 điểm so với điểm trúng tuyển vào ngành y học cổ truyền trình độ đại học hệ chính 

quy đợt 1 năm 2020 của Học viện. Nếu số thí sinh có điểm xét tuyển đạt điều kiện này cao hơn số chỉ tiêu thì điểm trúng tuyến xét từ cao 

xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. 

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì  Học viện sẽ xét thêm điều kiện phụ. Cụ thể như sau: ưu tiên 1: môn 

Sinh; ưu tiên 2: môn Toán. 

2.3.2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 chỉ tiêu. 

2.3.3.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: 
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- Căn cứ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học khối ngành sức khỏe theo 

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học viện sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn 

trước ngày 18/9/2020. 

2.3.3.4. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh đăng kí xét tuyển: 

- Thí sinh phải đăng kí tham dự kì thi tốt nghiệpTrung học phổ thông  năm 2020 trong thời hạn dự kiến từ ngày 15/6/2020 đến ngày 

30/6/2010 tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi theo Quy định của các Sở Giáo dục và Đào tạo và tham gia dự thi để có kết quả tổ 

hợp bài thi Toán, môn thi Hóa học, Sinh học. 

2.3.3.5. Tổ chức tuyển sinh: 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Sau khi có kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào, Thời gian nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển vào hệ liên thông chính quy ngành Y học cổ truyền của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt 

Nam sẽ được thông báo chính thức trên website www.vutm.edu.vn  ngày 18/9/2020.  

- Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp phiếu đăng kí xét tuyển  cùng với bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết 

quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 trong đó có điểm 3 môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học.  Quy định chi tiết về mẫu phiếu và 

hình thức nhận hồ sơ sẽ được thông báo chính thức trên website www.vutm.edu.vn  ngày 18/9/2020. 

- Thời gian, hình thức nhận hồ sơ xác nhận nhập học: Danh sách trúng tuyển công bố trên website Học viện trước 17h ngày 

05/10/2020. Thí sinh trúng tuyển gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đến Học viện bằng thư chuyển 

phát nhanh trước 17h00 ngày 10 tháng 10 năm 2020 (theo dấu bưu điện).  

- Các thông tin về tổ chức tuyển sinh  bổ sung (nếu có): sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn sau ngày 

08/10/2020. 

- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành (Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ  cao đẳng 

ngành giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo). 

http://www.vutm.edu.vn/
http://www.vutm.edu.vn/
http://www.vutm.edu.vn/
http://www.vutm.edu.vn/
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- Lệ phí xét tuyển: Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

3. Tuyển sinh hệ đào tạo liên kết: Có thông báo riêng, đã đăng tải trên trang thông tin điện tử www.vutm.edu.vn 

 

Cán bộ kê khai 

  Nguyễn Thị Hà 

SĐT 0968204422  

Email: Tuyensinhhvyd@gmail.com 

Ngày 07 tháng 9 năm 2020 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh 
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