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ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               PHẠM NGỌC THẠCH         

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 8 năm 2017 

          Số:  …2711… /TB-TĐHYKPNT 

 

THÔNG BÁO 
V/v Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học - Năm 2017 

Ngành Điều dưỡng và Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 

 
  Kính gửi:  Giám đốc ………………………………………………………. 

 

         ………………………………………………………………….. 

 

Căn cứ theo Thông báo v/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 số 136/TB-

BGDĐT ngày 07/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng và Điều dưỡng 

chuyên ngành Gây mê hồi sức trên địa bàn toàn quốc, cụ thể như sau: 

 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 

- Ngành Điều dưỡng: 120 

- Ngành Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức: 30. 

 

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: 

- Ngành Điều dưỡng: Điều dưỡng trung cấp đang công tác tại các cơ sở y tế trong toàn 

quốc. 

- Ngành Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức: Tốt nghiệp Trung cấp Gây mê 

hồi sức, nếu tốt nghiệp Điều dưỡng trung cấp phải có thêm chứng chỉ Gây mê hồi 

sức do các cơ sở cấp theo quy định; đang công tác tại các cơ sở y tế trong toàn quốc. 

- Các đối tượng trên không yêu cầu về thâm niên công tác và được cơ quan chủ quản 

cử đi học. 

 

III. CHẾ ĐỘ HỌC PHÍ: 

- Đợt 1- Năm học 2017- 2018:  

+ Điều dưỡng đang công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Tp.Hồ Chí 

Minh: 4.280.000 đồng (Bốn triệu hai trăm tám chục nghìn đồng). 

+ Đối tượng khác: 8.800.000 đồng (Tám triệu tám trăm nghìn đồng). 

- Đợt 2- Năm học 2017- 2018 (chung cho các đối tượng trên): 18.000.000 đồng (Mười 

tám triệu đồng).  

 

IV. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC: 

 

1. Ưu tiên về khu vực (địa chỉ nơi công tác) theo quy định hiện hành của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (Thông tin “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao 

đẳng năm 2017). 

2. Ưu tiên về đối tượng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017. 

3. Cần ghi rõ cán bộ thuộc biên chế hoặc ký hợp đồng lao động nơi đang công tác, 

trong danh sách trích ngang của cơ quan chủ quản nơi đang công tác.  
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4. Lệ phí: 

     Nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí dự thi: Mỗi thí sinh nộp 450.000 đồng  

               (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng). 

5. Hồ sơ đăng ký dự thi và nộp hồ sơ liên hệ tại phòng Quản lý đào tạo (P.09), 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngoc Thạch- số 86/2 Thành Thái, Quận 10 Tp.Hồ 

Chí Minh, từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 29/9/2017.  Khi nộp hồ sơ dự thi, 

kèm theo danh sách trích ngang của cơ quan chủ quản nơi đang làm việc. 

Để cho công tác nhận hồ sơ được nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Sở hoặc Cơ 

quan chủ quản đăng ký ngày nộp cho phòng Quản lý đào tạo theo số điện thoại 

(028)38652664- (phòng số 09). Hồ sơ và lệ phí thi được nộp trực tiếp tại Trường 

(không nhận hồ sơ qua đường bưu điện). 
6. Theo Quy chế tuyển sinh, sau ngày thi tuyển; Trường sẽ không giải quyết các 

điều chỉnh về khu vực và đối tượng ưu tiên tuyển sinh. 

7. Ngày thi và môn thi: 

- Ngày thi: 28/10 - 29/10/2017 

- Môn thi: TOÁN, HÓA, SINH 

Trong tiến trình hoàn chỉnh hồ sơ, nếu có điều gì chưa rõ, xin Quý Cơ quan liên hệ 

với ThS. Nguyễn Ngọc Hà (Phó Trưởng Phòng Quản lý đào tạo) – Điện thoại: (028) 

38631041. 

 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận:             KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Sở Y tế các tỉnh, thành;                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- BV: Thành phố, Quận (Huyện) ; 

  Trung tâm Y tế thuộc Tp.HCM; 

- P.Công tác HSSV; 

- TB bảng tin, website Trường;                                                                            (Đã ký) 

- Lưu VT, QLĐT, H (100).  

 

                    PGS.TS. Phạm Đăng Diệu 

                                        

          


