
 

- Thí sinh cần phải ghi đúng nội dung chuyển khoản theo quy định để tránh nhầm lẫn. 

- Lịch ôn thi cụ thể sẽ dược gởi vào mail  nhân khi thí sinh hoàn tất đã đăng ký trực 

tuyến và chuyển khoản học phí. 

- Tài liệu ôn thi (nếu có đăng ký) sẽ được trả lời tại địa chỉ  email cá nhân 

- Thí sinh cần giữ biên nhận chuyển tiền để thay thế cho thẻ học viên khi vào lớp ôn thi 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

       PHẠM NGỌC THẠCH 

 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2020 
 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CÁC LỚP ÔN THI  

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 
 

 

 Bước 1: Đăng ký trực tuyến  

 Thí sinh đăng ký theo đường dẫn: http://tuyensinh.pnt.edu.vn 

 Chọn mục Ôn Tập. 

 Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 19/8/2020. 

 Thí sinh điền đầy đủ thông tin theo đúng qui cách và qui định (bao gồm: Họ và tên, điện 

thoại, địa chỉ email, cấp độ đào tạo, …). Thí sinh chọn các môn ôn thi và đăng ký tài liệu (nếu 

cần thiết).  

 Sau đó, thí sinh nhấn nút ĐĂNG KÝ để nhận mã thanh toán và mã đăng ký tại địa chỉ 

email cá nhân do thí sinh cung cấp khi nhập thông tin lớp ôn thi.  

 

 Bước 2: Chuyển khoản học phí ôn thi 
Thí sinh chuyển khoản học phí ôn thi qua ngân hàng theo thông tin sau: 

+ Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

+ Số tài khoản: 0039.1000.1150.9004 

+ Tại ngân hàng: Ngân hàng Phương Đông (OCB) – Phòng giao dịch Sài Gòn – Chi nhánh 

Chợ Lớn 

+ Nội dung chuyển khoản (theo hướng dẫn trong email đã nhận) ghi rõ: MÃ THANH 

TOÁN – HỌ TÊN – MÃ ĐĂNG KÝ - LỆ PHÍ ÔN TẬP 2020– (ví dụ: TTZJSZ2G–Tran Bao 

Ngoc–DK20130134-Le phi on tap 2020)  

 

                                                                                                                                                                              

LƯU Ý: Các lớp ôn thi sẽ khai giảng từ 24/8/2020  
                                                                                               

  

                                                                                              

http://tuyensinh.pnt.edu.vn/

