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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: 3833 /TĐHYKPNT - HĐTS Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 
V/v hướng dẫn thủ tục nhập học thí sinh trúng tuyển ngành Dinh dưỡng  

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

tuyển ngành dinh dưỡng bậc đại học năm 2018 các nội dung sau: 

I. Thời gian nộp hồ sơ nhập học: 

- Thời gian: ngày 16/10/2018 (Sáng: 08h – 11h; chiều: 13h30 – 16h00) 

- Địa điểm: Phòng Quản lý Đào tạo 9 – Tầng trệt – Tòa nhà A1 - Trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch  

- Địa chỉ: 02 Dương Quang Trung, P12, Q.10, TpHCM (địa chỉ cũ: 86/2 Thành Thái, 

P12, Q.10, TpHCM). 

* Lưu ý: Khi đến nộp hồ sơ nhập học, thí sinh cần mặc áo sơ mi trắng có cổ để chụp hình 

làm thẻ sinh viên. 

II. Thời gian phát hành giấy báo nhập học: 

- Thí sinh có thể nhận trực tiếp tại Trường: Phòng Quản lý Đào tạo 7B – Tầng trệt – 

Tòa nhà A1 - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

- Thời gian: 11/10/2018 (Sáng: 08h – 11h; chiều: 13h30 – 16h00) 

III. Các loại hồ sơ thí sinh cần chuẩn bị khi nộp hồ sơ nhập học: 

1. Bản chính Giấy báo nhập học (thí sinh cần sao y bản chính và giữ lại trước khi nộp 

hồ sơ để dùng vào việc khác, Trường không giải quyết cho mượn lại sau khi nộp). 

2. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018. 

3.  Hồ sơ Học sinh - Sinh viên (theo mẫu Bộ GD&ĐT 2018, có dán ảnh và được công 

chứng chữ ký). 

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

5.  Nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2017 trở về trước phải nộp bản sao có chứng thực Bằng 

tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc Bổ túc văn hóa; thí sinh tốt nghiệp 

năm 2018 phải nộp Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời. 



2 

 

6.  Bản sao Giấy khai sinh 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). 

7. Bản sao các giấy tờ chứng minh là đối tượng ưu tiên (giấy chứng nhận con liệt sĩ, 

thẻ thương binh hoặc hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc của bố mẹ 

thí sinh,…) (có chứng thực). Được quy định tại mục “Điểm 1 & điểm 3 của mục II - 

công văn 899/BGD-GDĐH, ngày 09/03/2018 của Bộ GD&ĐT” 

8. 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 phong bì. 

9. Các thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ, phải nộp bổ sung bản sao có chứng thực của 

Chứng chỉ Ngoại ngữ mà thí sinh dùng để xét miễn thi. 

* Lưu ý:  

- Các bản sao phải được công chứng không quá 6 tháng. 

- Thí sinh cần mang theo bản chính để đối chiếu. 

IV. Học phí và các khoản phí nhập học: 

1. Các khoản phí nhập học: 

- Phí hồ sơ, chi phí hành chính: 200.000 đ (hai trăm nghìn đồng chẵn). 

- Phí làm thẻ sinh viên: 30.000 đ (ba mươi nghìn đồng chẵn). 

- Phí khám sức khỏe nhập học: 65.000 đ (sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn). 

- Bảo hiểm y tế: 657.000 đ/ 15 tháng (sáu trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn) 

(có giá trị 15 tháng từ 01/10/2018 – 31/12/2019). 

- Bảo hiểm tai nạn: 36.000 đ/ 15 tháng (ba mươi sáu nghìn đồng chẵn). 

2. Học phí: 

Trường tạm thời chưa thu học phí khi thí sinh làm thủ tục nhập học. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- TB Website; 

- Phòng TCKT; 

- VT, QLĐT, QH (3). 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

 PGS.TS. Ngô Minh Xuân 

 


