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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 

      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH BỔ SUNG NĂM 2021 

Cho nhóm đối tượng thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) 

năm 2021 do tình hình dịch COVID-19 

Căn cứ Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy 

chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; 

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện 

công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19 ngày 30/7/2021;  

Căn cứ Công văn số 3353/BGDĐT-GDĐH ngày 10/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt 

nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2021 ngày 30/7/2021 

và ngày 09/8/2021;  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh lớp 12 thuộc diện được xét đặc cách 

tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định của Bộ GD&ĐT vẫn có cơ hội được vào học tại 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường đã nghiên cứu và điều chỉnh đề án tuyển 

sinh năm 2021 theo hướng bổ sung thêm một phương thức tuyển sinh mới như sau: 

1. Chỉ tiêu bổ sung 

- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xét tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác 

định sau lịch xét tuyển chung dựa trên kết quả hai đợt thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, trường 

bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh cho mỗi mã ngành TP (TP.HCM) và TQ (toàn quốc) tương ứng tỉ 

lệ số thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT trên tổng số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp 

THPT, trong đó số thí sinh toàn quốc sẽ không bao gồm số thí sinh của TP.HCM. 

- Mỗi mã ngành dự kiến tỉ lệ chỉ tiêu bổ sung không quá 4% làm tròn đến hai số lẻ và 

chỉ tiêu được làm tròn lấy số nguyên liền sau. 

2. Phương thức tuyển sinh và xét tuyển bổ sung 

Thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo danh sách được Bộ giáo dục và Đào 

tạo công nhận và dựa trên kết quả học tập THPT của 5 học kỳ (Học kỳ I và II năm lớp 10; 

Học kỳ I và II năm lớp 11; Học kỳ I năm lớp 12), theo các bước cụ thể như sau: 
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2.1. Điều kiện đăng ký xét tuyển chung cho tất cả các ngành tuyển sinh: 

- Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên của năm học lớp 12 của THPT. 

- Đầy đủ sức khỏe để theo học ngành đăng ký xét tuyển. 

2.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển riêng từng ngành: 

- Ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt: Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ ≥ 

7,0 điểm và điểm trung bình cộng mỗi môn Toán, Hóa, Sinh của 5 học kỳ ≥ 8,0 điểm. 

- Ngành Khúc xạ Nhãn khoa: Điểm trung bình cộng của năm học kỳ môn Tiếng Anh ≥ 

7,0 điểm và điểm trung bình cộng mỗi môn Toán, Hóa, Sinh của 5 học kỳ ≥ 6,5 điểm. 

- Các ngành còn lại: Điểm trung bình cộng mỗi môn Toán, Hóa, Sinh của 5 học kỳ ≥ 

6,5 điểm. 

2.3. Nguyên tắc xét tuyển:  

- Dựa vào kết quả học tập ba môn Toán, Hóa, Sinh của 5 học kỳ để xác định điểm 

thành phần môn Toán, Hóa, Sinh như sau: 

TO = Điểm trung bình cộng môn Toán của 5 học kỳ. 

HO = Điểm trung bình cộng môn Hóa của 5 học kỳ. 

SI = Điểm trung bình cộng môn Sinh của 5 học kỳ. 

Các điểm trung bình được tính làm tròn đến hai số lẻ. 

- Tổng điểm xét tuyển: Điểm tổ hợp TO, HO, SI (không làm tròn) + điểm ưu tiên khu 

vực + điểm đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Căn cứ vào tổng điểm xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh nộp 

hồ sơ đăng ký xét tuyển của từng ngành theo thứ tự giảm dần của tổng điểm xét tuyển. Danh 

sách thí sinh trúng tuyển được chọn theo tổng điểm xét tuyển tuần tự từ cao xuống thấp cho 

đến khi đủ chỉ tiêu bổ sung của từng ngành. 

2.4. Tiêu chuẩn phụ: Dùng để xét trong trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển 

bằng nhau, được xếp ưu tiên theo thứ tự sau: 

- Điểm trung bình 5 học kỳ môn Ngoại ngữ. 

- Điểm trung bình lớp 12 THPT. 

- Điểm trung bình 5 học kỳ môn Văn. 
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