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QUY ĐỊNH 

V/v tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học năm 2016 

(Ban hành kèm thèo Quyết định số 1092/QĐ-TĐHYKPNT ngày 16/05/2016 ) 

 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên 

xét tuyển đại học hệ chính quy vào Trường năm 2016 như sau: 

1. Tuyển thẳng 

1.1. Đối tượng tuyển thẳng 

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 

Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Thông tư 

số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

03/2016/TTBGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại. Cụ thể 

như sau: 

1.1.1. Thí sinh đủ các điều kiện tại điểm a thì được tuyển thẳng vào học đại học 

một trong tất cả các ngành. 

1.1.2. Thí sinh đủ các điều kiện tại điểm b thì được tuyển thẳng vào học theo 

ngành đã trúng tuyển. 

1.1.3. Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, 

cụ thể: 

 Môn Hóa: được tuyển thẳng vào ngành Xét nghiệm y học. 

 Môn Sinh: được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành: Y đa 

khoa, Răng hàm mặt, Điều dưỡng đa khoa,  Y tế công cộng, Xét nghiệm y 

học, Kỹ thuật hình ảnh y học. 

1.1.4. Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cụ thể: 

 Môn Sinh: 

- Giải nhất: được tuyển thẳng vào đại học ngành Y đa khoa hoặc Răng hàm 

mặt.  
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- Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào đại học một trong các ngành: Điều 

dưỡng đa khoa,  Y tế công cộng, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học. 

 Môn Hóa:  

- Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Xét nghiệm y 

học. 

1.1.5. Thí sinh đạt giải trong các hội thi Khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục & 

Đào tạo tổ chức năm 2016 có dự án, đề tài khoa học liên quan đến: 

 Lĩnh vực y, sinh học và phù hợp với ngành đào tạo:  

- Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào đại học một trong các ngành: Điều 

dưỡng đa khoa, Y tế công cộng, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Y học hình ảnh. 

 Lĩnh vực hóa học và phù hợp với ngành đào tạo:  

- Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào đại học ngành Xét nghiệm y học.  

Việc xác định nội dung dự án, đề tài khoa học liên quan và phù hợp với 

ngành đào tạo do Hội đồng tuyển sinh quyết định. 

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa 

học, kĩ thuật quốc tế trong năm 2015 và tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 

2016, thì được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp tại mục 1.1.3 và 1.1.5. 

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đạt 

giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia trong năm 2015 và tốt nghiệp 

trung học phổ thông trong năm 2016, thì được tuyển thẳng vào đại học theo ngành 

phù hợp tại mục 1.1.4. 

1.2. Chỉ tiêu tuyển thẳng 

STT Mã ngành Tên ngành 
Chỉ tiêu 

tuyển thẳng 
Ghi chú 

1 D720101 Y đa khoa 10 - Các thí 

sinh đăng 

ký phải có 

hộ khẩu 

thường trú 

tại 

TP.HCM 

 

2 D720601 Răng Hàm Mặt 2 

3 D720501 
Điều dưỡng (có 20 chỉ tiêu 

chuyên ngành Gây mê Hồi sức) 
5 

4 D720332 Xét nghiệm Y học 2 

5 D720330 Kỹ thuật Y học 2 

6 D720301 Y tế công cộng 2 
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1.3. Phương án xét tuyển thẳng 

Trường hợp số lượng thí sinh nộp vượt quá chỉ tiêu tuyển thẳng theo từng ngành, 

Hội đồng tuyển sinh sẽ xét ưu tiên lần lượt theo thứ tự các đối tượng được từ mục 1.1.1 

đến mục 1.1.5 và tiêu chí phụ là tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2016 cho đến khi đủ 

chỉ tiêu. 

Nhà trường sẽ xét và công bố kết quả xét tuyển thẳng trước ngày 05/8/2016, thí 

sinh xác nhận việc vào học trước ngày 10/8/2016 bằng cách nộp bản chính của giấy 

chứng nhận giải. Quá thời hạn trên, những thí sinh không nộp bản chính giấy chứng 

nhận giải được xem là từ chối nhập học. 

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển 

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba thuộc 1 trong 3 môn: Toán, Sinh học hay Hóa học 

trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016 mà không sử dụng quyền tuyển thẳng 

theo quy định của Bộ GD&ĐT được cộng điểm vào kết quả điểm thi tuyển sinh như sau: 

- Giải nhất: cộng 1,5 điểm 

- Giải nhì: cộng 1,0 điểm 

- Giải ba: cộng 0,5 điểm 

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba hội thi Khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục & Đào 

tạo tổ chức năm 2016 có dự án, đề tài khoa học liên quan đến lĩnh vực y, sinh học phù 

hợp với ngành dự thi được cộng điểm vào kết quả điểm thi tuyển sinh như sau: 

- Giải nhất: cộng 0,75 điểm 

- Giải nhì: cộng 0,5 điểm 

- Giải ba: cộng 0,25 điểm 

Trường hợp các thí sinh đạt giải trong năm 2015 và đã tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2015, nay dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016 để xét tuyển đại học thì không 

áp dụng ưu tiên xét tuyển đối với các giải đã đạt.  
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3. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 

Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ đăng ký theo 

hướng dẫn tại mục II công văn số 1062/BGDĐT-KTKDCLGD ngày 18 tháng 3 năm 

2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

 HIÊỤ TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung 

 


