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UỶ BAN NHÂN DÂN TPHCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 
PHẠM NGỌC THẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số: 2930 /TB - TĐHYKPNT 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

V/v đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm 2019 

cho các địa phương có nhu cầu đào tạo nhân lực y tế 
 

 Căn cứ công văn số 4348/BGDĐT – GDĐH ngày 26/05/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc đào tạo nhân lực trình độ ĐH, Ths của các địa phương thuộc khu vực Tây 

Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; 

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xem xét phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo 

địa chỉ sử dụng cho các các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam 

Bộ; 

 Nay trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến Quý địa phương về 

việc Trường hỗ trợ các địa phương đào tạo nhân lực y tế hình thức đào tạo theo tạo địa chỉ 

sử dụng năm 2019, cụ thể như sau: 

I. Thủ tục đăng ký chỉ tiêu đào tạo: 

1. Địa phương không thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ 

-  Địa phương tự xác định nhu cầu nhân lực y tế của địa phương và gửi Bộ Giáo dục 

và Đào tạo để đăng ký chỉ tiêu đào tạo. 

2. Địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ 

-  Địa phương có nhu cầu đào tạo nhân lực y tế, tự xác định chỉ tiêu và gửi văn bản 

đề nghị đào tạo nhân lực y tế. Trường sẽ điều phối chỉ tiêu của các tỉnh có nhu cầu phù 

hợp với công văn số 4348/BGDĐT – GDĐH. 

3. Thời gian: 

- Thời gian nhận văn bản đăng ký chỉ tiêu từ các địa phương: Trước ngày 03/08/2019. 

II.  Đối tượng, điều kiện, thủ tục xét tuyển và công nhận trúng tuyển: 

1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển: 



2 
 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa và tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT 

Quốc gia năm 2019. 

- Thí sinh phải có hộ khẩu thường trú từ 36 tháng trở thuộc các địa phương do tỉnh 

quản lý. 

- Thí sinh có tổng điểm thi tổ hợp môn Toán – Hóa – Sinh và điểm ưu tiên so với 

điểm trúng tuyển xét tuyển chính quy của ngành năm 2019 phù hợp với hướng dẫn 

của công văn 4348/BGDĐT – GDĐH. 

- Thí sinh chưa nộp Bản chính Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT Quốc gia năm 

2019 vào các trường ĐH, CĐ khác. 

- Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên của năm học lớp 12 THPT và có đầy đủ sức 

khỏe để tham gia học tập. 

2. Hồ sơ xét tuyển: 

Hồ sơ xét tuyển thí sinh đào tạo địa chỉ bao gồm: 

- Văn bản kèm danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển do UBND Tỉnh cấp. 

- Bản sao văn bản duyệt chỉ tiêu đào tạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- 01 Bản sao hộ khẩu đầy đủ của thí sinh (công chứng không quá 6 tháng). 

- 01 Bản sao học Bạ THPT (công chứng không quá 6 tháng). 

- 01 Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019. 

- Bản sao các loại giấy chứng mình là đối tượng ưu tiên (nếu có). 

3. Công nhận trúng tuyển: 

Sau khi xem xét hồ sơ thí sinh đào tạo địa chỉ của các địa phương, Trường sẽ công 

nhận thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đối với các địa phương. 

4. Thời gian nhận hồ sơ xét và nhập học đối tượng theo hình thức địa chỉ sử dụng: 

- Thời gian nhận hồ sơ xét: trước ngày 19/08/2019. 

- Thời gian nhận hồ sơ nhập học: Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường và 

phải nộp hồ sơ trước ngày 31/08/2019 (để đảm bảo thời gian học tập của thí sinh) 

III.  Thủ tục và hồ sơ nhập học đối với thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. 

1. Thủ tục nhập học: 

Trường sẽ thông báo học phí và thời gian nhập học khi thông báo danh sách thí sinh 

đủ điều kiện trúng tuyển. 

2. Hồ sơ nhập học: 

Thí sinh cần chuẩn bị và sắp xếp các loại hồ sơ nhập học như sau:  
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1. Bản chính Giấy báo nhập học (Trường cấp trực tiếp). 

2. Bản chính Giấy chứng nhận Kết quả thi TN THPT Quốc gia năm 2019. 

3. Hồ sơ Học sinh – Sinh viên (theo mẫu Bộ GD&ĐT 2019, có dán ảnh và được công 

chứng chữ ký). 

4. Bản sao Học bạ THPT hoặc Bổ túc văn hóa (có chứng thực không quá 6 tháng). 

5. Thí sinh TN năm 2019: Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; 

Thí sinh TN trước năm 2019: Bản sao có chứng thực Bằng TN Trung học phổ 

thông (THPT) hoặc Bằng TN Bổ túc văn hóa 

6. Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (thí sinh TN năm 2019) hoặc 

Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc Bổ túc 

văn hóa (thí sinh TN trước năm 2019). 

7. Bản sao Giấy khai sinh; CMND/CCCD và hộ khẩu thường trú (các bản sao phải có 

chứng thực không quá 6 tháng, bản sao hộ khẩu phải đầy đủ các trang). 

8. Bản sao các giấy tờ chứng minh là đối tượng ưu tiên (có chứng thực không quá 6 

tháng). Được quy định tại mục “Điểm 1 & điểm 3 của mục II – công văn 

796/BGDĐT - GDĐH, ngày 06/03/2019 của Bộ GD&ĐT”. 

9. 02 ảnh 3x4 cm chụp thẳng, nền trắng (không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên, ngày, 

tháng, năm sinh mặt sau) và cho vào túi đựng ảnh. 

10. Quyết định cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng của Tỉnh/Cơ quan được chỉ đạo. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

-Như trên; 
-Lưu VT,QLĐT,QH(20). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 
 
 

PGS.TS. Phạm Đăng Diệu 

 


