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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4046/TB - TĐHYKPNT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
(XÉT TUYỂN ĐỢT 2)
(Sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2020)
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: 028 38 652 706
Website: http://www.pnt.edu.vn
Điều kiện đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu và các thông tin khác.
2.1.

Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh chưa sử dụng bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi TN THPT
Quốc gia năm 2020 để xác nhận nhập học tại các trường khác.

2.2.

Ngành, chỉ tiêu, và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành để đăng
ký xét tuyển như sau:

STT
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2

Mã ngành

Tên ngành

tuyển sinh

đào tạo

7720699TQ

7720701TQ

Chỉ tiêu
xét tuyển
bổ sung

Tổng điểm
Toán –
Hóa –

Ghi chú

Sinh (*)
Mã ngành áp dụng

Khúc xạ nhãn

10

khoa

21.15

cho HK ngoài
TpHCM
Mã ngành áp dụng

Y tế công

20

cộng

19.00

cho HK ngoài
TpHCM
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* Lưu ý:
- Thí sinh có Tổng điểm Toán – Hóa – Sinh và ĐTUT, KVUT bằng hoặc cao hơn
điểm trúng tuyển đợt 1 đều được quyền đăng ký xét tuyển.
- Thí sinh có hộ khẩu tại TpHCM vẫn được quyền đăng ký xét tuyển đợt bổ sung
này nếu trúng tuyển sẽ được áp dụng mã ngành toàn quốc (TQ) trong suốt khóa
học.
• Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
năm 2020.
• Tổ hợp xét tuyển: B00 (Toán – Hóa – Sinh).
• Tiêu chuẩn phụ: dùng để xét trường hợp đồng điểm, theo thứ tự sau:
- Điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Ngoại ngữ theo quy chế kỳ thi tốt nghiệp
THPT Quốc gia năm 2020.
- Điểm Trung bình chung lớp 12 THPT.
- Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Ngữ văn.
* Ngành Khúc xạ nhãn khoa: chỉ xét điểm kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia môn
Tiếng Anh đạt từ điểm 7.0 trở lên (phải học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh
do giảng viên nước ngoài trực tiếp giảng dạy).
3. Hồ sơ xét tuyển:
Thí sinh chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:
- Phiếu Đăng ký xét tuyển (theo mẫu).
- Bản sao Hộ khẩu đầy đủ (phải đầy đủ các trang và được chứng thực không quá 6
tháng).
- Bản sao Học bạ THPT đầy đủ (có chứng thực).
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (thí sinh phải nộp
bản chính khi làm thủ tục nhập học).
- Bản sao Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
- 01 phong bì dán tem, có ghi rõ họ và tên, địa chỉ để nhận thư, số điện thoại liên
lạc, địa chỉ thư điện tử (email).
* Lưu ý: Các bản sao phải rõ ràng, thí sinh PHẢI mang theo các bản chính để đối
chiếu (nếu thí sinh không có bản chính thì sẽ từ chối nhận hồ sơ).
4. Hình thức nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
Nộp trực tiếp tại Trường:
2

Phòng Quản lý Đào tạo 7A – Tầng trệt khu A1 (02 Dương Quang Trung,
P12, Q10, TpHCM)
5. Thời gian làm việc:
* Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Từ ngày: 26/10/2020 đến 28/10/2020
(Sáng 8h00 - 11h30; Chiều 13h30 – 16h)
* Thời gian công bố danh sách trúng tuyển: 30/10/2020
* Thời gian nhận hồ sơ nhập học:
Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 04/11/2020.
(Sáng 8h00 - 11h30; Chiều 13h30 – 16h)
Địa điểm: Phòng Quản lý đào tạo 7A (Tầng trệt – Tòa nhà A1)
6. Lệ phí xét tuyển
30.000 đồng/ nguyện vọng xét tuyển.
Thí sinh tham khảo Thông báo số 3607/TĐHYKPNT – HĐTS ngày 10/09/2020
tại địa chỉ https://pnt.edu.vn/ để biết các thủ tục về hồ sơ nhập học và chuẩn bị hồ
sơ./.
Nơi nhận:
- TB Website;
- Vụ GDĐH (để b/c);
- Lưu VT, QLĐT, QH(4).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
(đã ký)
PGS.TS. Ngô Minh Xuân
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