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ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 
PHẠM NGỌC THẠCH 

      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2937/TB - TĐHYKPNT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2018 

 
THÔNG BÁO 

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 

(XÉT TUYỂN ĐỢT 2) 
(Sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia 2018 ) 

 

1. 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 

2. Chỉ tiêu và điều kiện đăng ký xét tuyển bổ sung 

2.1. Ngành, chỉ tiêu, và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngành để 

đăng ký xét tuyển như sau: 

STT Mã ngành Ngành đào tạo 

Chỉ tiêu 

xét tuyển 

bổ sung 

Tổng điểm 

Toán – 

Hóa – 

Sinh (*) 

Ghi chú 

1 7720401 Dinh dưỡng 15 16,00 

Mã ngành dành 

cho thí sinh có HK 

ngoài TpHCM 

2 7720401TP Dinh dưỡng 15 16,00 

Mã ngành dành 

cho thí sinh có HK 

tại TpHCM (**) 

 

* Lưu ý:  

(*) Tổng điểm Toán – Hóa – Sinh và ĐTUT, KVUT 

(**) Thí sinh có hộ khẩu tại TpHCM phải trước ngày 21/04/2018. 
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• Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc 

gia năm 2018. 

• 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 2018. 

- Điểm Trung bình chung lớp 12 THPT. 

3. Hồ sơ xét tuyển: 

Thí sinh chuẩn bị  hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 

- Phiếu đăng ký 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). 

- Bản sao phiếu điểm kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 (thí sinh trình bản 

chính để đối chiếu ngay khi nộp hồ sơ). 

- 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). 

4. Hình thức nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển 

4.1. Nộp trực tiếp tại Trường: 

Phòng Quản lý Đào tạo 7A, Sảnh khu A1 

86/2 Thành Thái, P12, Q10, TpHCM 

4.2. Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát 

ưu tiên, theo địa chỉ sau: 

Hội đồng Tuyển sinh Đại học 2018 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

86/2 Thành Thái, P12, Q10, TpHCM 

Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện, phải đến Trường đóng lệ phí xét 

tuyển chậm nhất là ngày 05/09/2018. 

5. Thời gian làm việc: 

* Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Từ ngày: 22/08/2018 đến 05/09/2018 
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  + Buổi sáng từ: 08h 30 đến 11h30 

 + Buổi chiều từ: 13h30 đến 16h 

 (Trường không làm việc thứ bảy và chủ nhật) 

* Thời gian công bố danh sách trúng tuyển: 12/09/2018 

* Thời gian nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi: 

 Ngày 13/09/2018 đến ngày 19/09/2018.  

   (Sáng 8h00 - 11h30; Chiều 13h30 – 16h ) 

  Địa điểm: Phòng Quản lý đào tạo 7A (Sảnh khu A1) 

6. Lệ phí xét tuyển 

 30.000 đồng/ hồ sơ./. 
 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Ngô Minh Xuân 
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THÔNG TIN THÍ SINH CẦN BIẾT 

VỀ NGÀNH DINH DƯỠNG BẬC ĐẠI HỌC 

 

Căn cứ công Quyết định số 2716/QĐ – BGDĐT ngày 27/07/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo 

ngành Dinh dưỡng trình độ đại học, mã ngành: 77204041.  

Với ngành Dinh dưỡng, là một ngành đào tạo còn mới trong vấn đề chăm sóc 

sức khỏe, nên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến các thí sinh 

và phụ huynh đang quan tâm đến ngành đào tạo Dinh dưỡng (Nutritionist) các thông 

tin đào tạo của ngành trong năm tuyển sinh 2018.  

I. Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành Dinh Dưỡng 

Chương trình giảng dạy và học tập của ngành Cử nhân Dinh dưỡng bậc đại học 

của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là chương trình được Trường nghiên 

cứu tham khảo trên các tiêu chuẩn đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng (Nutritionist) của 

Nhật, Mỹ, Úc, và châu Âu. Đây là chương trình tập trung vào đào tạo kiến thức nền 

và năng lực về  Dinh dưỡng lâm sàng để các Cử nhân Dinh dưỡng sau khi ra trường 

có thể làm việc độc lập trong các hoạt động dinh dưỡng cho cá thể, tức là có khả 

năng tham gia điều trị cùng các bác sĩ điều trị, viết thực đơn cho bệnh nhân hoặc 

người khoẻ mạnh, tư vấn dinh dưỡng cho từng cá thể hoặc cố vấn dinh dưỡng cho 

các đơn vị sản xuất, kinh doanh, truyền thông... về dinh dưỡng. 

II. Hình thức đào tạo và Chương trình đào tạo 

1. Hình thức đào tạo: giảng dạy theo tín chỉ, với tiêu chí dạy và học là tập trung 

vào người học, sử dụng phương pháp giáo dục mà người học chủ động trong 

học tập và nghiên cứu.  

2. Chương trình đào tạo: được chia làm hai phần chính: hai năm học đầu tập 

trung vào học các phần kiến thức cơ bản tương đương với sinh viên Y khoa, hai 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA  
PHẠM NGỌC THẠCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2018 
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năm sau tập trung kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe 

bằng chế độ dinh dưỡng.  

- Các học phần của 2 năm cơ bản: Nội dung và kiến thức của 2 năm đào tạo 

cơ bản sẽ được tích hợp tương thích với chương trình học của ngành Y đa 

khoa để đảm bảo các kiến thức nền tảng từ các môn cơ sở của đối tượng Cử 

nhân Dinh dưỡng tương tự với các cán bộ ngành Y tế khác.   

- Các học phần chuyên ngành dinh dưỡng: được đảm nhiệm bởi giảng viên về 

Dinh dưỡng chuyên sâu của Bộ môn Dinh dưỡng. Các giảng viên đều đã 

được đào tạo kỹ năng sư phạm chuyên nghiệp ở một trường đại học Y khoa, 

sẽ đảm bảo được chất lượng giảng dạy và kiến thức tối ưu cho người học.  

- Về thực tập lâm sàng, sẽ bắt đầu đi bệnh viện cuối năm học thứ hai tại các 

bệnh viện thực hành của trường Y. 

- Hướng phát triển của các Cử nhân Dinh dưỡng: 

* Có thể tiếp tục học Cao học (Thạc sĩ) và nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) về 

ngành Dinh dưỡng 

* Với chương trình được áp dụng giảng dạy tại Trường ĐHYK Phạm Ngọc 

Thạch, các Cử nhân Dinh dưỡng hoàn toàn có khả năng theo học tiếp các 

bậc Sau đại học ở các nước Âu Mỹ nếu không muốn học trong nước (bảng 

điểm các tín chỉ đã học sẽ được áp dụng khi xét tuyển các bậc sau đại học ở 

các nước khác). 

III. Mục tiêu sinh viên sau tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân Dinh dưỡng có thể đáp ứng tốt các vị trí công 

việc tại: 

- Khoa Dinh dưỡng các bệnh viện, phòng khám và tư vấn dinh dưỡng của các 

cơ sở Y tế công lập và ngoài công lập.  

- Tham gia giảng dạy tại các trường đại học chuyên ngành cần tín chỉ dinh 

dưỡng như Y khoa, Sinh học, Hoá sinh.... hoặc các cơ sở đào tạo liên quan 

đến tiết chế dinh dưỡng.  

- Các đơn vị có chức năng quản lý hoặc tiến hành các hoạt động dinh dưỡng 

cộng đồng, các chương trình dinh dưỡng quốc gia.  

- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông về dinh dưỡng và sức 

khoẻ. 
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- Các cơ sở chế biến thực phẩm, nghiên cứu sản xuất thực phẩm công nghiệp, 

các cơ sở phân phối thực phẩm. 

- Các cơ sở tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến dinh dưỡng 

như thẩm mỹ viện, các phòng tập luyện thể dục thể thao, bếp ăn tập thể…  

* Để biết thêm thông tin chi tiết về ngành Dinh dưỡng, thí sinh có thể gửi email 

các nội dụng quan tâm đến email: dinhduong_thucpham@pnt.edu.vn 

* Ngoài ra, Trường cũng tổ chức buổi tư vấn, trả lời trực tiếp thí sinh và phụ 

huynh đang quan tâm đến ngành Dinh dưỡng vào lúc 14h00 ngày 20/08/2018 

tại Hội trường B – Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (địa chỉ: 86/2 

Thành Thái, P12, Q.10, Tp.HCM)./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

PGS. TS. Ngô Minh Xuân 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN TPHCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 
PHẠM NGỌC THẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2018 

 

THƯ MỜI 
V/v Tham dự tham vấn về ngành học Cử nhân Dinh dưỡng năm 2018 

 

Kính gửi:  Toàn thể Thí sinh và phụ huynh 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trân trọng kính mời các thí sinh có nhu 

cầu đăng ký xét tuyển vào ngành Dinh dưỡng của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch đến dự buổi tư vấn, trả lời trực tiếp các vấn về thí sinh và phụ huynh đang quan 

tâm về ngành học Dinh dưỡng bậc Đại học. 

Thời gian: 14h00, ngày 20/08/2018 

Địa điểm: Hội trường B, Khu A, Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch. 

 (địa chỉ: 86/2 Thành Thái, P12, Q.10, Tp.HCM) 

Trân trọng thông báo./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 

(đã ký) 

 

 

 

PGS.TS. Ngô Minh Xuân 

                   


