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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1623 /TĐHYKPNT - HĐTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2016

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
(Sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia 2016 )
1.
2.

Thông tin chung:
Tên trường: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Địa chỉ: 86/2 Thành Thái, phường 12, quận 10- TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38650021- 08.38631041
Website: http://www.pnt.edu.vn
Chỉ tiêu các ngành sẽ xét tuyển năm học 2016- 2017:

Ký
hiệu
trường

Tên trường,
Ngành học

Mã
Ngành

Môn thi/
Xét tuyển

Dự kiến
chỉ tiêu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1060

- Vùng tuyển sinh:
Thành phố Hồ Chí
Minh.
- Phương thức TS:
Trường dựa vào
kết quả kỳ thi tốt
nghiệp THPT Quốc
Gia năm 2016.
- Ngành Y đa khoa
còn có 200 chỉ tiêu
đào tạo theo địa chỉ
sử dụng cho các
tỉnh, thực hiện theo
quy định của Bộ
GD&ĐT

Các ngành đào tạo đại học
1

Y đa khoa

D720101

Toán,
Sinh, Hóa

750

2

Răng Hàm Mặt

D720601

Toán,
Sinh, Hóa

30

3

Điều dưỡng (có 20 chỉ tiêu
chuyên ngành Gây mê Hồi
sức)

D720501

Toán,
Sinh, Hóa

150

4

Xét nghiệm Y học

D720332

Toán,
Sinh, Hóa

35

5

Kỹ thuật Y học

D720330

Toán,
Sinh, Hóa

35

6

Khúc xạ Nhãn khoa

D720199

Toán,
Sinh, Hóa

30

7

Y tế công cộng

D720301

Toán,
Sinh, Hóa

30

 Tiêu chuẩn phụ: dùng để xét nếu đồng điểm, theo thứ tự sau:
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-

Điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Ngoại ngữ hoặc điểm Ngoại ngữ
được phiên ngang theo quy định ( áp dụng theo thông tin tuyển sinh số
1118/TĐHYKPNT – QLĐT công bố ngày 20/05/2016)

-

Trung bình cộng điểm học tập 3 năm học THPT.

 Ngành Khúc xạ Nhãn khoa: điểm kỳ thi THPT quốc gia môn Anh văn đạt từ
điểm 7.0 trở lên thì mới đủ điều kiện xét tuyển chính thức (vì phải học các môn
chuyên ngành bằng tiếng Anh do giảng viên người Úc trực tiếp giảng dạy).
3. Điều kiện đăng ký xét tuyển
3.1.

Thí sinh phải có hộ khẩu tại Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 01/07/2016.

3.2.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường cho từng ngành để
đăng ký xét tuyển như sau:
Tổng điểm

Ngành đào tạo

STT

Toán – Hóa - Sinh

1

Y đa khoa

21

2

Răng Hàm Mặt

21

Điều dưỡng (có 20 chỉ tiêu

17

3

chuyên ngành Gây mê Hồi sức)

4

Xét nghiệm Y học

17

5

Kỹ thuật Y học

17
17

6

Ghi chú

Điểm thi ngoại
ngữ THPT ≥ 7

Khúc xạ Nhãn khoa

điểm

7

Y tế công cộng

17

4. Hồ sơ xét tuyển
Thí sinh chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển ( mẫu được kèm theo phong bì hồ sơ xét tuyển)
- Bản sao hộ khẩu đầy đủ ( có chứng nhận sao y bản chính của cơ quan chức
năng)
- Bản sao học bạ THPT đầy đủ ( có chứng nhận sao y bản chính của cơ quan
chức năng)
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- Bản sao phiếu điểm kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (thí sinh trình bản
chính để đối chiếu ngay khi nộp hồ sơ)
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)
- Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT (nếu có)
- Giấy chứng nhận đoạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia (nếu có)
- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (nếu có)
- 01 phong bì dán tem, có ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. (thí sinh
không chuẩn bị mục này)
5. Hình thức nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
5.1.

Nộp trực tiếp tại Trường:
Phòng 203, Lầu 2, Khu A2
86/2 Thành Thái, P12, Q10, TpHCM

5.2.

Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát
ưu tiên, theo địa chỉ sau:
Hội đồng tuyển sinh 2016
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
86/2 Thành Thái, P12, Q10, TpHCM
Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện, thí sinh phải đến Trường đóng lệ
phí xét tuyển chậm nhất là ngày 12/08/2016.

5.3.

Trường không áp dụng hình thức đăng ký xét tuyển trực tuyến, do
Trường giới hạn vùng tuyển là Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời gian làm việc
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, nhận giấy chứng nhận kết quả thi, cụ
thể như sau:
* Thời gian phát hành hồ sơ đăng ký xét tuyển: 29/07/2016
* Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
- Từ ngày: 01/08/2016 đến 12/08/2016
- Giờ + Buổi sáng từ
+ Buổi chiều từ

07h 30’

đến 11h30

13h

đến 17h

- Bắt đầu cấp số vào đầu giờ mỗi buổi (07h30 và 13h).
- Cuối mỗi buổi, ngừng cấp số trước 30 phút.
- Nghỉ buổi chiều thứ bảy (06/08/2016) và chủ nhật 07/08/2016
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* Thời gian công bố danh sách trúng tuyển dự kiến: 14/08/2016
* Thời gian nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi:
Từ ngày 15/08/2016 đến ngày 19/08/2016.
- Thời gian nhận trong ngày:
+ Sáng 7h30 - 11h30
+ Chiều 13h – 16h30
- Địa điểm: Phòng 203, Lầu 2, Khu A2 ( Phòng nhận Hồ sơ đăng
ký xét tuyển)
* Thời gian công bố danh sách trúng tuyển chính thức: 20/08/2016
Lưu ý: Từ sau khi công bố danh sách trúng tuyển chính thức đến hết
ngày 24/08/2016, các thí sinh không trúng tuyển đến Trường nhận lại Bản
chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia.
7. Lệ phí xét tuyển
30.000 đồng/ hồ sơ
8. Quy trình nộp hồ sơ xét tuyển
-

Tại sảnh khu A2: Thí sinh sẽ được hướng dẫn lên lầu 1.

-

Tại Tầng 1: Thí sinh được tư vấn và nộp phí xét tuyển.

-

Tại Tầng 2: Thí sinh nhận số thứ tự  Chờ được gọi tên vào khu vực nhận
hồ sơ.

-

Thí sinh tập trung trước phòng 203 (Phòng nhận hồ sơ xét tuyển)  chờ
được gọi vào quầy để làm thủ tục nộp hồ sơ xét tuyển.

9. Cập nhật dữ liệu và công khai danh sách
Trường sẽ công bố danh sách trên www.pnt.edu.vn danh sách các thí sinh đã
đăng ký xét tuyển theo từng ngành và xếp theo tổng điểm ( kể cả điểm ưu tiên)
từ cao đến thấp./.
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
PGS.TS. Ngô Minh Xuân
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