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THÔNG BÁO
Về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016
(Xét tuyển bổ sung đợt 1)
1. Đối tượng xét tuyển
-

Thí sinh không trúng tuyển trong xét tuyển đợt 1 hoặc không nộp giấy chứng
nhận kết quả thi để xác nhận học ở trường đã trúng tuyển.

-

Có nguyện vọng và làm hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung theo quy định.

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và chỉ tiêu
Điểm tối thiểu để đăng ký xét tuyển (gồm tổng điểm thi 3 môn Toán, Sinh, Hóa,
không nhân hệ số, không quy tròn) đối với khu vực 3, không ưu tiên là:
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Điểm
tối thiểu
24.0

D720401 Dược học

102

23.5

03

D720332 Xét nghiệm y học

33

20.0

04

D720201 Y học cổ truyền

69

20.0

05

D720103 Y học dự phòng

35

20.0

06

D720330 Kỹ thuật hình ảnh y học

19

20.0

07

D720501 Điều dưỡng

49

20.0

08

D720501 Điều dưỡng (Gây mê hồi sức)

18

20.0

09

D720503 Phục hồi chức năng

14

20.0

10

D720602 Kỹ thuật phục hình răng

15

21.0

11

D720301 Y tế công cộng

27

18.0

12

D720501 Điều dưỡng (Hộ sinh)

9

20.0

01

Mã
Tên ngành
ngành
D720601 Răng Hàm Mặt

02

TT

Cộng

1

Chỉ tiêu

402

4. Cách xét tuyển: Nguyên tắc xét tuyển như sau
-

Điểm xét tuyển: à tổng c a điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn Toán, Sinh học,
H a học (theo k thi chung c a Bộ Giáo dục và Đào t o ở các cụm thi đ i học)
và các điểm ưu tiên theo quy định
Điểm xét tuyển = tổng điểm m n thi (a)
(a) = điểm thi môn Toán

c c điểm ưu tiên (b)

điểm thi môn Sinh học

điểm thi môn H a học

(b)
= điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng và một trong các giải nhất, nhì,
ba học sinh giỏi quốc gia hay hội thi Khoa học kỹ thuật.
-

Điểm chu n: à điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho
ngành đào t o.

-

Xét tuyển:
+

ăn cứ vào ch tiêu tuyển sinh đã được xác định c a t ng ngành ở mục 3.

+

ăn cứ vào điểm xét tuyển c a thi sinh nộp hồ sơ

+

ăn cứ vào nguyện vọng ưu tiên c a thí sinh

Hội đồng tuyển sinh s ập danh sách thí sinh nộp hồ sơ c a t ng ngành
theo thứ tự giảm d n c a điểm xét tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển được
chọn theo điểm xét tuyển, thứ tự t cao xuống thấp cho đến khi đ ch tiêu cho
t ng ngành đào t o c a Đ i học Y Dược TP. Hồ hí Minh.
+
Trong trường hợp số ượng thí sinh đ t điểm chu n để được tuyển vượt
quá ch tiêu được phê duyệt c a Bộ Giáo dục và Đào t o cho t ng ngành đào
t o c a Đ i học Y Dược TP.Hồ hí Minh do ng nhau về điểm xét tuyển, nhà
trường áp dụng n ượt theo thứ tự
giải pháp sau đây để chọn thí sinh trúng
tuyển trong số các thí sinh c ng điểm ở mức điểm chu n:
o Dựa vào kết quả thi THPT các môn sau để xét tuyển t cao xuống thấp:
 Môn Hóa học cho ngành Dược học.
 Môn Sinh học cho các ngành còn i.
Nếu số thí sinh được chọn ở ước này v n vượt quá ch tiêu được giao,
các thí sinh đ t ở ước này s được xét tuyển tiếp theo ước .
o Dựa vào điểm thi môn ngo i ng trong k thi THPT. ác thí sinh không
c điểm thi môn ngo i ng s không được xét tuyển ở ước này.


ách thức xét tuyển gi a ngành thứ nhất và thứ hai:
o Nhà trường xét tuyển theo đúng thứ tự trong Phiếu đăng ký xét tuyển
(ĐKXT) c a thí sinh;
o Trong c ng một ngành, điểm chu n trúng tuyển nguyện vọng
nguyện vọng à điểm.

2

cao hơn

5. Đối tượng ưu tiên xét tuyển
Thí sinh đo t giải nhất, nhì, a thuộc trong 3 môn: Toán, Sinh học hay H a học
trong k thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm
6 mà không sử dụng quyền tuyển
thẳng theo quy định c a Bộ Giáo dục và Đào t o được cộng điểm vào kết quả điểm thi
tuyển sinh như sau:
 Giải nhất : cộng ,5 điểm
 Giải nhì : cộng , điểm
 Giải a

: cộng ,5 điểm

Thí sinh đo t giải nhất, nhì, a hội thi Khoa học Kỹ thuật do Bộ Giáo dục & Đào
t o tổ chức năm
6 c dự án, đề tài nghiên cứu khoa học iên quan đến ĩnh vực y
dược, ph hợp với ngành dự thi được cộng điểm vào kết quả điểm thi tuyển sinh như
sau:
 Giải nhất : cộng ,75 điểm
 Giải nhì : cộng ,5 điểm
 Giải a

: cộng , 5 điểm

Thí sinh đã đo t giải k thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đo t giải Hội thi Khoa học
kỹ thuật cấp quốc gia c nội dung iên quan vào năm
5 và tốt nghiệp trung học phổ
thông năm
6 s được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định số
/ĐHYD-ĐT ngày 5 tháng 5 năm
5 c a Đ i học Y Dược TP. Hồ hí Minh.
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
a. Phiếu đăng ký xét tuyển ghi r mã ngành, tên ngành. Thí sinh được đăng ký tối
đa ngành c a trường. ác nguyện vọng này được xếp theo thứ tự ưu tiên t
đến
thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.
. Đối với thí sinh thuộc diện “ưu tiên xét tuyển” theo quy định t i Khoản 3 Điều 7
c a Quy chế tuyển sinh c n nộp kèm ản sao giải nhất, nhì, ba môn Toán, Sinh, Hóa
trong k thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc giải nhất, nhì, a hội thi Khoa học kỹ
thuật do Bộ Giáo dục và Đào t o tổ chức.
c. Thí sinh c yêu c u điều ch nh chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, c n nộp thêm ản
sao các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên.
d. Khuyến khích thí sinh nộp thêm:
- Bản sao giấy chứng nhận kết quả thi để t o điều kiện thuận ợi cho trường khi
nhập d iệu đăng ký xét tuyển c a thí sinh (sử dụng mã v ch trên giấy chứng nhận kết
quả thi).
- 01 phong ì đã dán sẵn tem và ghi r họ tên, địa ch , điện tho i iên c c a thí
sinh để trường thông áo kết quả xét tuyển.
- Thí sinh chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nội dung đã kê khai trong hồ sơ
(đăng ký ngành xét tuyển, nguyện vọng ưu tiên, đối tượng ưu tiên ).
- Khi thí sinh đến nhập học và trong quá trình theo học, nhà trường s tổ chức
thanh, kiểm tra hồ sơ đăng ký nhập học và kết quả thi, đặc iệt à chế độ ưu tiên c a
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thí sinh. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực c a các thông tin trong Phiếu đăng
ký xét tuyển, Phiếu đăng ký dự thi, giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên và các thông
tin trong hồ sơ đăng ký nhập học. Nhà trường c quyền t chối tiếp nhận hoặc uộc
thôi học nếu thí sinh không đảm ảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin
trong Phiếu đăng ký xét tuyển và d iệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.
7. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.
8. Thời gian nhận lệ phí và hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Nhận hồ sơ t ngày 21/8/2016 đến ngày 31/8/2016, sáng 7g30 – 11g3 , chiều
13g30 – 16g30.
- Hình thức nộp:
+ T i trường: Nộp t i Phòng Quản ý Đào t o (t ng trệt tòa nhà Y Nha, số
Hồng Bàng, Q.5, TP.H M).
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+ Gởi phát ưu tiên qua đường ưu điện (tính ngày theo dấu ưu điện).
- Trường không nhận hồ sơ trễ h n hoặc không đúng quy định.
- Thí sinh xem thông áo kết quả trúng tuyển t i trang điện tử www.yds.edu.vn.
9. Thủ tục x c nhận nguyện vọng học tại Trường đối với thí sinh trúng tuyển
- Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho nhà trường.
- Thí sinh thuộc diện “ưu tiên xét tuyển” theo quy định t i Khoản 3, Điều 7 c a
Quy chế tuyển sinh c n nộp ổ sung:
+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo m u quy định.
+ Bản chính Giấy chứng nhận đo t giải K thi chọn học sinh giỏi quốc gia
THPT hoặc Giấy chứng nhận đo t giải Hội thi khoa học kỹ thuật quốc gia.
- Thí sinh nộp các giấy tờ trên trước 7g00 ngày 09/9/
6 theo hình thức nộp
trực tiếp t i Phòng Quản ý Đào t o, Đ i học Y Dược TP. Hồ hí Minh hoặc gửi
phát ưu tiên qua đường ưu điện (đến hết ngày 09/9/2016 theo dấu ưu điện). Quá
thời h n này, nh ng thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi và nh ng
giấy tờ nêu trên (nếu c ) cho trường được xem à t chối nhập học./.
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

TS. Ng Đồng Khanh
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