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 ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA  

PHẠM NGỌC THẠCH 
 

Số:  2350/TĐHYKPNT- HTQT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020 

   
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký học các lớp Anh văn y khoa dành cho sinh viên y khoa và bác sĩ.  
 

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, nhận thấy nhu cầu học anh văn y khoa của các sinh viên 
trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, Phòng Hợp tác quốc tế sẽ tổ chức các lớp Anh văn Y 
khoa dành cho sinh viên y khoa và bác sĩ. 

Được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nay 
phòng Hợp tác quốc tế thông báo các thông tin liên quan đến các lớp Anh văn y khoa ngoại khóa 
dành sinh viên y khoa Y2014, Y2015, Y2016, Y2017, Y2018, Y2019 của trường Đại học Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch và các sinh viên y khoa hoặc các bác sĩ như sau:  
1/ Lớp Anh văn Y khoa cơ bản 1:  

Đối tượng đăng ký : Sinh viên y khoa năm 1 và năm 2 hoặc các bác sĩ trong và ngoài 
trường cụ thể như sau:  
-  Số buổi học : 2 buổi/tuần (1 buổi học với Giáo viên bản xứ, 1 buổi học với Giáo viên Việt 

Nam). 
-  Khóa học: 2 tháng, học thứ ba & thứ sáu  
Mức học phí:  
+ 2,200,000đ/người/2 tháng (mức phí dành cho Sinh viên và bác sĩ của Trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch) 
+ 3,000,000 đ/người/2 tháng (mức phí dành cho Sinh viên và bác sĩ không thuộc Trường 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

2/ Lớp Anh văn Y khoa cơ bản 2: 
Đối tượng đăng ký : Sinh viên y khoa năm 3, năm 4, năm 5 & năm 6 hoặc các bác sĩ 
trong và ngoài trường cụ thể như sau: 
-  Số buổi học : 2 buổi/tuần (học với Giáo viên bản xứ). 
-  Khóa học: 2 tháng, học thứ hai & thứ tư. 
Mức học phí:  
+ 2,800,000đ/người/2 tháng (mức phí dành cho Sinh viên của Trường Đại học Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch) 
+ 3,600,000 đ/người/2 tháng (mức phí dành cho Sinh viên và bác sĩ không thuộc Trường 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 
 
Thời gian học dự kiến : Bắt đầu từ ngày 22/06/2020. Học vào các buổi tối 2,4 hoặc các 

buổi tối 3,6 (lịch học và địa điểm học cụ thể phòng Hợp tác quốc tế sẽ thông báo cho người học 
sau khi đăng ký học vào ngày 20/06/2020). 

Địa điểm học: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 2, đường Dương Quang 
Trung, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM. 
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Thời gian đăng ký và đóng học phí: Sáng: 8g30-11g30 /Chiều: 14g00-16g30, bắt đầu từ 
thứ Hai, ngày 15/06/2020 và kết thúc vào thứ Hai, ngày 22/06/2020. 

Địa điểm đóng học phí: Quầy Thu phí ngân hàng Phương Đông (OCB) trong sảnh tầng 
trệt khu A1 của trường; 

Các học viên gửi đơn đăng ký kèm bản sao biên lai . 
Các học viên nộp hồ sơ theo quy trình:  
1/ Lấy phiếu đăng ký tại Phòng Hợp tác Quốc tế; 
2/ Điền đầy đủ thông tin và đóng học phí trực tiếp tại Quầy Thu phí ngân hàng Phương 
Đông (OCB) trong sảnh tầng trệt khu A1 của trường; 
3/ Photo hóa đơn học phí và nộp lại bản photo + phiếu đăng ký tại Phòng Hợp tác quốc 
tế thì mới hoàn tất thủ tục đăng ký. 
* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Cô Xuân An hoặc cô Thanh Duyên 
Số điện thoại: 028.38668021 
Email: duyenvnt@pnt.edu.vn  
 Phòng Hợp tác quốc tế, phòng 6.9, Lầu 6, Khu C 
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – 01 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM./. 
  

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 
- Lớp Y2014-2020; Y2015-2021; Y2016-2022; Y2017-
2023; Y2018-2024; Y2019-2025. 
- P.Tài vụ; 
- Lưu: P. HTQT, A.07. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

(đã ký) 
 

PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân 
 


