
ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2365 / TB - TĐHYKPNT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

V/v thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 

 

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

tuyển đại học bổ sung đợt 1 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 (07) để nhận hồ sơ đăng ký nhập 

học. 

2. Nhận hồ sơ nhập học: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/09/2016 – 21/09/2016 

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

Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo (07) – 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 21/09/2016, các thí sinh không đến Trường làm thủ tục 

nhập học, xem như tự ý bỏ học./. 

 

 

 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

PGS.TS. Ngô Minh Xuân 

             

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2366 / TB - TĐHYKPNT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

V/v Phát hành giấy báo nhập học 

 

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

tuyển đại học bổ sung đợt 1 vào các ngành năm 2016 về việc phát hành giấy báo 

nhập học,  cụ thể như sau: 

- Thời gian phát hành:  ngày 16/09/2016 

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

- Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo (07) – Tầng trệt khu A1. 

Thí sinh trực tiếp đến Trường nhận giấy báo nhập học (nhớ mang theo 

chứng minh nhân dân (CMND)). Trong trường hợp người nhà đến nhận thay thì 

khi đến nhận phải mang theo CMND của thí sinh và giấy ủy quyền có xác nhận 

của địa phương./. 

 

 

 

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

PGS.TS. Ngô Minh Xuân 

         




