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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3583/TB-ĐHYD Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2022  

làm thủ tục nhập học 
 

Thực hiện kế hoạch của Đại học Huế và Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế về việc đón tiếp sinh viên hệ chính quy trúng tuyển năm 2022 nhập học, 

Nhà trường thông báo kế hoạch và nội dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm làm thủ tục nhập học  

- Ngày 26/9/2022 (thứ Hai) 

+ Buổi sáng từ 07h00: làm thủ tục nhập học sinh viên ngành: Y khoa. 

+ Buổi chiều từ 13h30: làm thủ tục nhập học cho sinh viên ngành: Răng – 

Hàm – Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền. 

- Ngày 27/9/2022 (thứ Ba)  
+ Buổi sáng từ 07h00: làm thủ tục nhập học cho sinh viên ngành: Điều 

dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.  

+ Buổi chiều từ 13h30: làm thủ tục nhập học cho sinh viên ngành: Dược 

học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng và Hộ sinh.  

*Ghi chú:  

- Sinh viên đến trường bằng xe máy/xe đạp thì di chuyển vào Trường qua 

cổng Trường Đại học Y Dược, kiệt số 16 đường Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh 

Ninh, TP Huế. 

- Trường hợp chưa kịp nhận Giấy báo nhập học, sinh viên vẫn có thể đến 

làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học theo thời gian Nhà trường đã thông báo. 

- Các giấy tờ cần thiết khi đến làm thủ tục nhập học: xem Phụ lục 1. 

- Mức thu học phí và cách thức nộp học phí: xem Phụ lục 2. 

2. Phân chia tổ lớp, ban cán sự, hướng dẫn kế hoạch học tập cho sinh viên: 

Stt Ngành Lớp 
Thời 
gian  

Giảng 
đường 

Ngày 28/9/2022 (thứ Tư) 

1 Y khoa 

Y22A 7h30-

9h00 
Hội trường A 

Y22B 

Y22C 9h15-

10h45 
Hội trường A 

Y22D 

2 Y học cổ truyền YHCT22A 

YHCT22B 

7h30-

9h00 
1.07 nhà B 
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3 Dược học 
DUOC22A 

DUOC22B 

DUOC22C 

9h15-

10h45 
1.07 nhà B 

4 Răng – Hàm – 

Mặt 

RHM22A 

RHM22B 

7h30-

9h00 
1.02 nhà B 

5 Y học dự phòng YHDP22 9h15-

10h45 
1.02 nhà B 

6 Y tế công cộng YTCC22 

7 Điều dưỡng 
DD22A  

DD22B  

DD22C 

7h30-

9h15 
4.01 nhà B 

8 
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 

XNYH22A 

XNYH22B 
9h30-

11h00 
4.01 nhà B 

9 
Kỹ thuật hình 

ảnh y học HAYH22 
14h00-

15h30 
1.06 nhà B 

10 Hộ sinh HS22 
15h45-

17h00 
1.06 nhà B 

 

3. Tổ chức học tập nội quy, quy chế  

- Đối tượng và thời gian học tập: Sinh viên được chia làm 05 nhóm để 

học tập trong các ngày 28/9/2022, 29/9/2022 và 30/9/2022 

Nhóm Ngành 

Thời gian 

 (Buổi sáng từ 7h00, 

 buổi chiều từ 13h30) 

Địa điểm 

I - Y khoa Chiều 28/9/2022 Hội trường A 

II - Răng - Hàm - Mặt Chiều 28/9/2022 

Hội trường 

 Quốc tế, tầng 3, 

Khoa YTCC 

III 
- Điều dưỡng,  

- Kỹ thuật hình ảnh y học 
Cả ngày 29/9/2022 Hội trường A 

IV 

- Y học dự phòng,  

- Hộ sinh,  

- Y học cổ truyền 

Cả ngày 29/9/2022 Hội trường B 

V 

- Dược học, 

- Kỹ thuật xét nghiệm y học,  

- Y tế công cộng. 

Cả ngày 30/9/2022 Hội trường A 

 

- Nội dung học tập:  

+ Phổ biến quy chế đào tạo, chương trình kế hoạch đào tạo, mục tiêu đào 

tạo, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm, hành nghề và phát triển chuyên môn nghiệp 

vụ sau khi tốt nghiệp. 
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+ Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Hệ thống tích hợp thông tin – Quản lý 

đào tạo. 

+ Phổ biến kế hoạch học tập học phần ngoại ngữ không chuyên 

+ Phổ biến nội quy–quy chế về công tác sinh viên, các chế độ chính sách 

cho sinh viên. 

+ Một số định hướng trong chiến lược đào tạo nhân lực y tế của Việt 

Nam; truyền thống, định hướng phát triển của Nhà trường và Công tác Đảng 

viên trong sinh viên 

+ Công tác Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên  

* Lưu ý: Sinh viên khi tham gia học tập nội quy, quy chế phải mang theo 

Tập văn bản hướng dẫn về công tác sinh viên, sổ tay sinh viên để học tập.  

4. Kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2022-2023 

- Sinh viên bắt đầu học chương trình học kỳ I năm học 2022-2023 từ ngày 

03/10/2022 theo thời khóa biểu cụ thể của Nhà trường. 

5. Lịch khám sức khoẻ tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế 

- Thời gian: Ngày 08/10/2022 (thứ Bảy) 

+ Từ 07h00: Ngành Y khoa. 

+Từ 09h00: Ngành Răng – Hàm – Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền. 

+ Từ 13h30: Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.  

+ Từ 15h30: Ngành Dược học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng 

và Hộ sinh.  

- Địa điểm: Viện Y sinh học (Tầng 3 tòa nhà C). 

Sinh viên mang theo sổ và phiếu khám sức khoẻ, 1 ảnh (cỡ 3 x 4), căn 

cước công dân để làm thủ tục. 
 

Thông tin liên hệ: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên. Email: 

phong.ctctsv@huemed-univ.edu.vn; số điện thoại: 0234 3845785. 

Nhận được Thông báo, đề nghị các đơn vị có liên quan và sinh viên 

nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận:                        
- Phòng CTCTSV, ĐTĐH, TCHCTTPC, KHTCCSVC;  

- VP Đảng uỷ, VP Đoàn TN-HSV; 

- Bệnh viện Trường ĐHYD Huế;           

- Lưu VT, CTCTSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 

mailto:phong.ctctsv@huemed-univ.edu.vn
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PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ NHẬP HỌC 

(Kèm theo Thông báo số 3583/TB-ĐHYD ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) 

 

Sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Giấy báo trúng tuyển 

 

1. Giấy báo trúng tuyển (bản photo có công chứng). 

Nếu sinh viên không nhận được giấy báo mà có tên trong danh trúng 

tuyển thì vẫn được nhập học bình thường. 

2. Học bạ (bản photo có công chứng). 

3. Giấy khai sinh (bản photo có công chứng). 

4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với người tốt nghiệp 

năm 2022 (bản photo có công chứng). 

Bằng tốt nghiệp THPT đối với người tốt nghiệp năm 2021 trở về trước 

(bản photo có công chứng). 

5. Hồ sơ hưởng các chế độ chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (bản photo 

có công chứng). 

6. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (Nếu có). 

7. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (Đối với nam). 

8. Ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3x4 cm: 4 ảnh. 

9. Biên lai/ giao dịch nộp học phí. 
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PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ 

(Kèm theo Thông báo số 3583/TB-ĐHYD ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế) 

 

I. Mức học phí tạm thu học kỳ I năm học 2022-2023: 

- Ngành Y khoa, Răng – Hàm - Mặt, Dược học: 13.000.000 đồng/ sinh viên 

- Ngành Y học cổ truyển: 11.700.000 đồng/ sinh viên 

- Ngành Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y 

học, Điều dưỡng, Hộ sinh: 10.400.000 đồng/ sinh viên. 

- Ngành Y tế công cộng: 9.500.000 đồng/ sinh viên. 

II. Hướng dẫn đóng học phí: 

Sinh viên đóng học phí theo 2 hình thức:  

1. Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng:   

Thông tin tài khoản ngân hàng:  

Ngân hàng Vietinbank CN Huế, số tài khoản: 127 0000 59444. 

Tên tài khoản: Trường Đại học Y Dược Huế.  

Cú pháp nộp tiền (bắt buộc): Số CCCD_Họ và tên sinh viên_Ngành học. 

Lưu ý: Sinh viên có thể đóng học phí trước ngày đến nộp hồ sơ nhập học, 

sau khi chuyển khoản thành công, sinh viên chụp ảnh biên lai/ xác nhận giao 

dịch đóng học phí để làm minh chứng. 

2. Đóng học phí trực tiếp:  

Sinh viên chưa đóng học phí theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng thì 

đóng trực tiếp tại bàn thu học phí trước khi nộp hồ sơ nhập học. 
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