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THÔNG BÁO 

V/v thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 năm 2016 

 

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến thí sinh trúng 

tuyển đại học bổ sung đợt 2 vào các ngành năm 2016 về việc nhận hồ sơ nhập học 

và thủ tục nhập học, cụ thể như sau: 

1. Phí nhập học đối với thí sinh trúng tuyển xét tuyển năm 2016: 

- Học phí trọn năm học 2016 – 2017: 9.000.000đ (chín triệu đồng chẵn) 

- Lệ phí khám sức khỏe, hồ sơ, chi phí hành chính: 200.000đ (hai trăm 

nghìn đồng chẵn) 

- Bảo hiểm y tế: 572.000đ/ 15 tháng (năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng 

chẵn) (có giá trị 15 tháng từ 01/10/2016 – 31/12/2017) 

- Bảo hiểm tai nạn: 36.000đ/ 15 tháng (ba mươi sáu nghìn đồng chẵn) 

(có giá trị 15 tháng từ 01/10/2016 – 31/12/2017) 

Thời gian: 16/09/2016 – 21/09/2016 

(Sáng: 8h00 – 11h30; Chiều: 13h30 – 15h30) 

Địa điểm: Quầy thu phí – Tầng trệt khu A1. 

 Thí sinh đến Quầy thu phí (tầng trệt khu A1) nộp các khoản phí theo quy định. 

Sau đó mang biên nhận đến phòng Quản lý đào tạo (09) để nộp hồ sơ đăng ký nhập 

học. 

2. Hồ sơ nhập học: 

Thí sinh khi đến nộp hồ sơ cần chuẩn bị các loại giấy tờ theo yêu cầu trên giấy 

báo nhập học, bao gồm: 

1. Lý lịch học sinh sinh viên (được chính quyền địa phương nơi cư trú xác 

nhận và có dấu giáp lai ảnh) 

2. Giấy báo nhập học. 



3. Bản sao Học bạ THPT hoặc Bổ túc văn hóa (có chứng thực). 

4. Nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2015 trở về trước thì nộp bản sao có chứng thực 

Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc Bổ túc văn hóa; thí 

sinh tốt nghiệp năm 2016 thì nộp Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THPT tạm thời. 

5. Bản sao Giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú (các bản sao phải có chứng 

thực, riêng khai sinh nộp 02 bản, bản sao hộ khẩu đầy đủ và được chứng 

thực không quá 6 tháng).  

6. Bản sao các giấy tờ chứng minh là đối tượng ưu tiên (giấy chứng nhận 

con liệt sĩ, thẻ thương binh hoặc hưởng chính sách như thương binh của bản 

thân hoặc của bố mẹ thí sinh,…) (có chứng thực). 

7. 02 ảnh 3x4cm chụp thẳng (không quá 03 tháng). 

3. Nhận hồ sơ nhập học: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/09/2016 – 30/09/2016 

(Sáng: 8h00 – 11h00; Chiều: 13h30 – 16h00) 

Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo (09) – Tầng trệt khu A1. 

* Lưu ý:  

- Thí sinh nhớ mang các biên nhận học phí khi đến nộp hồ sơ nhập học. 

- Đến hết ngày 30/09/2016, các thí sinh không đến Trường làm thủ tục 

nhập học, xem như tự ý bỏ học./. 
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