
 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Sở Y tế; 

- Các Trường đại học thuộc nhóm ngành sức khoẻ. 

 

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-Ttg ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng 

chính phủ về việc thành lập Trường Đại học VinUni; 

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-VUNI ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Chủ tịch 

trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học VinUni; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

được ban hành kèm Quyết định số 09/2020/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đao tạo; 

Căn cứ hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CK1, CK2, BSNT trong năm 2020 số 

622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quy chế đào tạo Bác sĩ nội trú ban hành kèm Quyết định số 19/2006/QĐ-

BYT ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Bộ Y tế; 

 

 Trường Đại học VinUni tổ chức thi tuyển sinh bác sĩ nội trú (BSNT) năm 2021, cụ thể 

như sau: 

 

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 

1. Chuyên ngành đào tạo 

 

TT CHUYÊN NGÀNH 

1 Nội khoa 

2 Ngoại khoa 

3 Nhi khoa 

 

2. Hình thức đào tạo và thời gian đào tạo 

a. Hình thức đào tạo: tập trung 

b. Thời gian đào tạo:  

Nội khoa: 4 năm  

Nhi khoa: 4 năm 

Ngoại khoa: 6 năm 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số: 103/QĐ-VUNI Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021   



 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện chung 

a. Đáp ứng đủ điều kiện về văn bằng. 

b. Đủ sức khoẻ để học tập theo quy định. 

c. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và 

không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý trực tiếp hoặc chính quyền địa 

phương nơi cứ trú xác nhận.  

d. Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn theo quy định. 

 

2. Điều kiện cụ thể 

a. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2021 thuộc ngành Bác sỹ Đa khoa, điểm trung 

bình 6 năm học tối thiểu đạt 7.0 trở lên. 

b. 01 Thư giới thiệu từ giảng viên lâm sàng từ bệnh viện/ trường phân công phụ trách 

b. Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng học tập (trừ 

lý do sức khoẻ). 

 

III. HÌNH THỨC DỰ TUYỂN 

Hình thức dự tuyển gồm 3 vòng: 

• Vòng 1: Sàng lọc hồ sơ quan tâm 

o Điểm trung bình ≥ 7.0; 

o Bài luận gồm 5 câu hỏi ngắn bằng tiếng Anh 

o Thư giới thiệu của 1 giảng viên 

o Tiếng Anh: hoặc có bảng điểm chính thức iBT TOEFL ≥ 69, IELTS ≥ 6.0 hoặc được 

đánh giá qua bài luận bằng tiếng Anh và phỏng vấn với Giám đốc chương trình 

• Vòng 2: Trắc nghiệm IFOM (International Foundation of Medicine) được phát triển bởi 

Cục Khảo thí Y khoa Hoa Kỳ (National Board of Medical Examiners – NBME). 

• Vòng 3: Phỏng vấn 

 

IV. ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG TUYỂN 

Các thí sinh sẽ được xét trúng tuyển bằng cách tính điểm từ cao xuống thấp để chọn chuyên 

ngành vào ngày Match day cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

 

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Ảnh CMND hoặc hộ chiếu 

2. Bảng điểm chương trình đại học 6 năm ngành Bác sĩ Đa khoa 

3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời. 

 

V. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Thí sinh đăng ký hồ sơ dự tuyển trực tuyến tại trang thông tin điện tử: 

https://vinuni.force.com/gme/s/ từ ngày 22/02/2921 đến hết ngày 08/05/2021.  

2. Thông báo các ứng viên vượt qua Vòng đánh giá hồ sơ va được mời vào Kỳ thi đánh giá 

năng lực lâm sàng Y khoa IFOM: 05/2021 

3. Tổ chức Vòng 2: kỳ thi IFOM diễn ra vào 07/2021 

https://vinuni.force.com/gme/s/


4. Tổ chức Vòng 3: phỏng vấn diễn ra vào 16 - 27/08/2021 

 

VI. PHÍ TUYỂN SINH 

Phí tuyển sinh cho chương trình BSNT: 2,000,000 VND 

 

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI 

 

NGÀY THI BUỔI THI KỲ THI ĐỊA ĐIỂM 

 

 

17/07/2021 

 

 

9:00 – 13:00 

 

 

IFOM 

Hà Nội: Campus VinUni, 

Vinhomes Ocean Park, Gia 

Lâm 

Thành phố Hồ Chí Minh: 

Vinschool Golden River, Tôn 

Đức Thắng, Phường Bến 

Nghé, Quận 1 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); 

- Lưu VT. 

                          HIỆU TRƯỞNG  

 

 
 

                              Rohit Verma 


