
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  26   tháng   11  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

(Học viên sau đại học trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm 2019) 

 

Danh sách học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2019 đã được niêm 

yết tại bảng thông báo của phòng Sau đại học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 

2, đường Dương Quang Trung, Q.10. 

1. Học viên trúng tuyển mang theo Giấy báo dự thi để nhận Giấy mời nhập học từ 

03/12/2019 – 04/12/2019 (Sáng từ 8g – 11g, Chiều từ 14g – 16g) tại: 

- Đối tượng Chuyên khoa 1:  phòng 2.10 (phòng Sau đại học) – lầu 2, khu A1. 

- Đối tượng Chuyên khoa 2, Cao học, Bác sỹ Nội trú: phòng 2.08 (phòng Sau đại học) 

– lầu 2, khu A1. 

 

2. Học viên bắt đầu tập trung nhập học vào ngày 16/12/2019 

 

3. Học viên nộp hồ sơ nhập học theo lịch sau: 

 + Chuyên khoa 1: từ 8g30 – 11g, ngày 10/12/2019 các chuyên ngành Chẩn đoán 

hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Da liễu, Điều dưỡng, Phẫu thuật tạo hình, Sản phụ 

khoa, Tai – Mũi – Họng, Y học gia đình, Y tế công cộng. 

+ Chuyên khoa 1: từ 14g – 16g, ngày 10/12/2019 các chuyên ngành Gây mê hồi sức, 

Hồi sức cấp cứu – chống độc, Nhãn khoa, Nhi khoa, Nội tổng quát, Ngoại tổng quát, Thần 

kinh, Truyền máu – Huyết học, Truyền nhiễm, Ung bướu, Tâm thần, Xét nghiệm Y học. 

 + Cao học và BS.Nội trú: từ 8g30 – 11g, ngày 11/12/2019 tất cả các chuyên ngành 

 + Chuyên khoa 2: từ 14g – 16g, ngày 11/12/2019 tất cả các chuyên ngành 

4. Học viên sinh hoạt đầu khóa theo lịch cụ thể như sau: 



 + Chuyên khoa 1: từ 13g30 – 14g30, ngày 13/12/2019 tất cả các chuyên ngành (có 

điểm danh) tại Hội trường A, lầu 1, Khu A1, trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 

 + Chuyên khoa 2: từ 14g30 – 15g30, ngày 13/12/2019 tất cả các chuyên ngành (có 

điểm danh) tại Hội trường A, lầu 1, Khu A1, trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 

 + Cao học và Bác sĩ Nội trú: từ 15g30 – 16g30, ngày 13/12/2019 tất cả các chuyên 

ngành (có điểm danh) tại Hội trường A, lầu 1, Khu A1, trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 

  

 Đề nghị học viên nhận giấy mời nhập học. nộp hồ sơ nhập học, sinh hoạt đầu khóa, 

theo đúng lịch trên.  

 Nhà trường không giải quyết khiếu nại về các qui chế, qui định dành cho học viên 

Sau đại học đã được phổ biến trong buổi sinh hoạt đầu khóa. 

Trân trọng thông báo./. 

 

            
                      HIỆU TRƯỞNG 
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