
1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3148/TĐHYKPNT - HĐTS Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

V/v Xác nhận nhập học và Thủ tục nhập học 

của thí sinh trúng tuyển xét tuyển đợt 1 năm 2019 

 

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

xét tuyển đợt 1 về thời gian nhận: Bản chính “Giấy chứng nhận (GCN) kết quả thi 

THPT quốc gia năm 2019” để thí sinh xác nhận nhập học, phát hành giấy báo nhập 

học và nhận hồ sơ nhập học, cụ thể như sau: 

1. Nhận Bản chính GCN kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019: 

a. Địa điểm: Phòng 203 – Lầu 2 - Khu A2 - Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch, địa chỉ: 2 Dương Quang Trung, P12, Q.10, TpHCM 

  Thời gian: từ ngày 10/08/2019 – 15/08/2019 (kể cả thứ 7 và Chủ nhật) 

   (Sáng: 08h – 11h; chiều: 13h30 – 16h00) 

b. Nộp qua đường bưu điện (phải gửi thư bảo đảm để theo dõi lịch trình thư và 

được ký nhận): 

 Địa chỉ nhận thư: Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch, 2 Dương Quang Trung, P12, Q.10, TpHCM. 

* Lưu ý: 

- Trường không chịu trách nhiệm khi thư bị thất lạc do lỗi bưu điện. 

 - Sau 16
h
00 ngày 15/08/2019 (Trường căn cứ dấu bưu điện ngày gửi), những thí 

sinh không nộp hoặc không gửi “Bản chính GCN kết quả thi THPT quốc gia năm 

2019”, được xem là từ chối nhập học tại Trường. 

c. Quy trình nộp Bản chính GCN kết quả thi TN THPT năm 2019 để xác 

nhận nhập học: 
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* Khi đến làm thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh cần mang theo: Chứng 

minh nhân dân/Căn cước công dân (CMND/CCCD) và Bản chính GCN kết 

quả thi THPT Quốc gia 2019 

* Đối với  thí sinh trúng tuyển mã ngành “TP”: Cần mang theo bản chính 

Hộ khẩu để được kiểm tra thời hạn đăng ký có trước ngày 21/04/2019. 

Trình tự thủ tục: 

Bước 1. Thí sinh đến quầy bấm số  Lấy số thứ tự. 

Bước 2. Đến Khu vực ghế chờ trước PHÒNG 203  Chờ gọi số vào nộp 

“Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT Quốc gia 2019”. 

Bước 3. Sau khi được gọi số thứ tự  Đến bàn nộp GCN  Thực hiện theo 

hướng dẫn của cán bộ nhận GCN. 

Bước 4. Nộp Bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi TN THPT quốc gia 

năm 2019” (Trường không nhận bản photo màu hoặc scan – in lại) 

Bước 5. Nhận biên nhận đã nộp GCN kết quả thi TN THPT quốc gia năm 

2019. 

2. Phát hành giấy báo nhập học: 

a. Thời gian và địa điểm: 

- Trường sẽ phát giấy báo nhập học vào ngày: 20/08/2019 – 24/08/2019 

- Thí sinh có thể nhận trực tiếp tại Trường: Phòng 203 – Lầu 2 - Khu A2 - 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, từ ngày 20/08/2019 – hết buổi 

sáng ngày 24/08/2019 (Sáng: 08h – 11h; chiều: 13h30 – 16h00) 

Cụ thể như sau: 

 Ngày 20/08 đến 11
h
00 ngày 22/08/2019: Y đa khoa 

 Từ 13
h
30 ngày 22/08/2017 đến 11

h
00 ngày 24/08/2019: Răng hàm mặt; 

Dược; Khúc xạ nhãn khoa; Kỹ thuật Y học; Xét nghiệm Y học; Điều dưỡng; Y tế 

công cộng, Dinh dưỡng. 

* Lưu ý: Đến hết sáng ngày 24/08/2019, các thí sinh không đến nhận, Giấy 

báo nhập học sẽ được gửi qua đường bưu điện bằng thư bảo đảm theo địa chỉ thí 

sinh được cung cấp tại cổng thông tin Bộ GD&ĐT hoặc đã được cập nhật tại thời 

điểm làm thủ tục xác nhận nhập học. 

b. Quy trình nhận Giấy báo nhập học (GBNH) năm 2019 : 

* Thí sinh cần chuẩn bị: Bản chính CMND/CCCD và Biên nhận nhận Giấy 

chứng nhận (GCN) Kết quả THPT Quốc gia 2019 
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* Người thân nhận thay: 01 bản sao CMND/CCCD người thân (mang theo 

CMND/CCCD bản chỉnh để đối chiếu, không cần công chứng) và Biên nhận 

nhận GCN Kết quả THPT Quốc gia 2019 

- Thí sinh đến quầy bấm số  Lấy số thứ tự. 

- Đến ghế chờ trước PHÒNG 203  Chờ gọi số vào nhận “GBNH 2019”. 

- Sau khi được gọi số thứ tự  Đến bàn nhận GBNH  Thực hiện theo 

hướng dẫn của cán bộ Cấp GBNH. 

* Lưu ý với thí sinh ngành Y Khoa: Trường sẽ công bố danh sách lớp dự 

kiến tại sảnh tầng 2 (trước phòng 203) 

3. Nhận hồ sơ nhập học: 

a. Địa điểm: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Địa chỉ : 2 Dương 

Quang Trung, P12, Q.10, TpHCM). 

  b.  Thời gian: 

  Lịch nhận hồ sơ nhập học: (Sáng: 08h – 11h; chiều: 13h30 – 16h00) 

 Ngày 26/08 - 28/08/2019: Y đa khoa 

 Ngày 29/08/2019: Răng hàm mặt; Dược; Điều dưỡng. 

 Ngày 30/08/2019: Khúc xạ nhãn khoa; Kỹ thuật Y học; Xét nghiệm Y 

học; Y tế công cộng, Dinh dưỡng. 

c.  Hồ sơ: 

Thí sinh cần chuẩn bị và sắp xếp theo thứ tự các loại hồ sơ nhập học như 

sau: 

1. Bản chính Giấy báo nhập học (Thí sinh cần sao y và công chứng thành 

nhiều bản để lưu lại, Trường không giải quyết mượn GBNH sau khi đã nộp 

hồ sơ). 

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

công chứng chữ ký). 

3. Bản sao Học bạ THPT hoặc Bổ túc văn hóa (có chứng thực hoặc sao y). 

4. Thí sinh TN năm 2019: nộp Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

tạm thời; Thí sinh TN trước năm 2019: nộp Bản sao có chứng thực Bằng 

TN Trung học phổ thông (THPT) hoặc Bằng TN Bổ túc văn hóa 

5. 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). 
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6. 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”. 

7. 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. 

 Lưu ý: - Các bản sao phải rõ ràng (thí sinh cần mang theo bản chính để đối chiếu 

khi cần thiết). 

- Khi đến làm thủ tục nhập học, thí sinh vui lòng mặc áo (sơmi) trắng có 

cổ để chụp hình làm thẻ sinh viên. 

- Đến hết ngày 30/08/2019, nếu thí sinh không đến Trường làm thủ tục nhập 

học, xem như từ chối nhập học. 

d. Quy trình nộp hồ sơ nhập học (HSNH) 

- Thí sinh đến nộp học phí và các khoản phí nhập học tại QUẦY THU PHÍ (Sảnh 

A1 – Khu A1) (xem sơ đồ). 

- Thí sinh xếp thứ tự hồ sơ như trong Giấy báo nhập học hướng dẫn. 

- Thí sinh tập trung tại PHÒNG 203 (Tầng 2 – Tòa nhà A2) chờ nộp hồ sơ và 

nhận lịch sinh hoạt đầu khóa  Thí sinh nhận “Biên nhận nộp hồ sơ”. 

- Thí sinh mang “Biên nhận nộp hồ sơ” đến PHÒNG 207 (Cửa đối diện phòng 

203) để làm thủ tục cấp thẻ sinh viên  Thí sinh nhận “Thẻ sinh viên” 

-  Thí sinh đến phòng Thực hành Tin học (khu vực nộp hồ sơ) để thực hiện Khảo 

sát năng lực. 

- Thí sinh xem danh sách lớp tại Tầng 2 – Tòa nhà A2 (khu vực nộp hồ sơ) 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Website; 

- Lưu VT,QLĐT,QH(3). 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Ngô Minh Xuân 
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