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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC  

NĂM 2019 

Kính gửi: -     Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế  

- Các bệnh viện Trung ương  

- Các Sở Y tế  

- Các Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội 

- Các Bệnh viện tỉnh/thành phố 

- Các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/ thành phố, Trung 

tâm Y tế dự phòng tỉnh/ thành phố, Trung tâm Phòng chống 

HIV/AIDS tỉnh/thành phố, Trung tâm phòng chống các 

bệnh xã hội tỉnh/thành phố 

- Các Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Chi cục An 

toàn Vệ sinh Thực phẩm 

- Các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện quận/ huyện/ thị xã 

- Các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 

- Các Trung tâm Y tế, Bệnh viện ngành 

- Các Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học Y - Dược 

- Các Viện Nghiên cứu Y học 

- Các tổ chức, đơn vị làm công tác quản lý, nghiên cứu và 

chăm sóc sức khoẻ 

- Các Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh/thành phố 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm học 2019-2020, Trường Đại học Y tế 

công cộng thông báo tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019 các chương trình như 

sau: 

* Cử nhân Y tế công cộng hình thức vừa làm vừa học 

*  Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học hình thức vừa làm vừa học 

*  Cử nhân Dinh dưỡng hình thức vừa làm vừa học 

*  Cử nhân Công tác xã hội hình thức vừa làm vừa học 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH 

Thí sinh có đủ các điều kiện sau: 

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương; 
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- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, 

khuyết tật, tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học, Hiệu trưởng trường Đại học Y 

tế công cộng sẽ xem xét, quyết định; 

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và các loại lệ phí tuyển 

sinh theo qui định.  

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO  

2.1. Cử nhân Y tế công cộng  

- Hình thức đào tạo :  Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ  

- Ngành  :  Y tế công cộng (mã ngành: 7720701) 

- Thời gian thiết kế :  4 năm, học tập trung 02 kỳ/01 năm (*) 

2.2. Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y học  

- Hình thức đào tạo :  Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ  

- Ngành  :  Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (mã ngành: 7720601) 

- Thời gian thiết kế :  4 năm, học tập trung 02 kỳ/01 năm (*) 

2.3. Cử nhân Dinh Dưỡng 

- Hình thức đào tạo :  Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ  

- Ngành  :  Dinh dưỡng (mã ngành: 7720401) 

- Thời gian thiết kế :  4 năm, học tập trung 02 kỳ/01 năm (*) 

2.1. Cử nhân Công tác xã hội 

- Hình thức đào tạo :  Vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ  

- Ngành  :  Công tác xã hội (mã ngành: 7760101) 

- Thời gian thiết kế :  4 năm, học tập trung 02 kỳ/01 năm (*) 

 (*) Theo quy định của học chế tín chỉ, sinh viên có thể học vượt tối đa 2 học kỳ 

(tương ứng với thời gian đào tạo 3 năm).  

 

III. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN 

Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển 

sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 
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IV. CHỈ TIÊU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP THI TUYỂN 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

TT Ngành học 
Mã 

ngành 

Phương 

thức 

tuyển 

sinh 

Tổ hợp Thi tuyển Tiêu chí xét tuyển 
Chỉ 

tiêu 

1 Y tế công cộng  7720701 

Thi 

tuyển 

B00: (Toán – Hóa – Sinh) 

Sử dụng kết quả thi tuyển của các môn thuộc mỗi tổ hợp:  

Điểm xét tuyển = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm UT 

(nếu có) 

* Trong đó: 

- Môn 1,2,3 là điểm thi của các môn thuộc tổ hợp môn thi 

tuyển. (Môn thi có nội dung kiến thức chủ yếu là lớp 12. 

Thời gian thi 120 phút/môn) 

- Điểm UT: bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm đối 

tượng ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính 

quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy hiện hành.  

* Tiêu chí xét trúng tuyển: Trong trường hợp có số lượng 

thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét trúng tuyển và vượt 

quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét 

trúng tuyển lần lượt như sau: 

- Điểm thi môn Sinh học xét từ cao xuống thấp cho đến khi 

đủ chỉ tiêu; 

- Điểm thi môn Toán học xét từ cao xuống thấp cho đến 

khi đủ chỉ tiêu. 

 

200 

2 
Kỹ thuật xét 

nghiệm y học 
7720601 80 

3 Dinh dưỡng 7720401 30 

4 Công tác xã hội 7760101 B03: (Toán –  Sinh – Ngữ văn)  30 
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V. HỒ SƠ, ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN 

5.1. Hồ sơ Tuyển sinh   

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm các giấy tờ xếp theo thứ tự dưới đây:  

5.1.1. Phiếu đăng ký dự thi đại học (theo mẫu được gửi kèm theo thông báo và 

đăng tải tại trang thông tin điện tử về tuyển sinh của Trường theo địa chỉ: 

http://tuyensinh.huph.edu.vn/). 

5.1.2. Bản sao công chứng các giấy tờ có liên quan tới quá trình học tập:  

- Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT hoặc tương đương;  

- Học bạ kết quả học tập THPT hoặc tương đương. 

5.1.3. Bản sao công chứng giấy khai sinh;  

5.1.4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do đơn vị y tế từ tuyến huyện trở lên cấp;  

5.1.5. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có;  

5.1.6. 03 ảnh 3 x 4 cm (Chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời gian thi. Ghi rõ họ 

tên, ngày sinh, nơi sinh phía sau ảnh).  

5.1.7. 02 phong bì có dán tem thư và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận 

(nếu người nhận không phải là thí sinh thì phải đề thêm tên của thí sinh).  

Lưu ý:  

- Khi trúng tuyển học viên phải xuất trình các văn bản gốc, các tài liệu có liên quan;  

- Học viên trong thời gian học tập được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.  

5.2. Thời gian nộp hồ sơ  

- Đợt 1:  Từ 01/03/2019 đến 15/04/2019; 

- Đợt 2:  Từ 03/06/2019 đến 19/07/2019. 

- Đợt 3:  Từ 09/09/2019 đến 18/10/2019. 

 5.3. Thời gian ôn tập và thi tuyển  

- Dự kiến đợt 1: từ 22/04/2019 đến 31/05/2019; 

- Dự kiến đợt 2: từ 23/07/2019 đến 31/08/2019;  

- Dự kiến đợt 3: từ 23/10/2019 đến 31/11/2019. 

5.4. Kinh phí ôn tập và tuyển sinh  

- Lệ phí hồ sơ:   60.000 đồng/1 hồ sơ 

- Lệ phí đăng ký dự thi:  60.000 đồng/1 thí sinh  

- Lệ phí thi:    120.000 đồng/1 môn  

- Học phí ôn tập:   900.000 đồng/1 môn/1 học viên.     

* Ghi chú: Các khoản lệ phí được nộp tại phòng Tài chính – Kế toán (phòng A206 

– nhà A, trường Đại học Y tế công cộng, số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, 

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khi nộp hồ sơ. 

VI. HỌC PHÍ 

Học phí của các chương trình đào tạo tuân thủ theo qui định cùa Nhà nước và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, chi tiết xin liên hệ với phòng Quản lý Đào tạo Đại học (theo địa chỉ 

dưới đây). 

http://tuyensinh.huph.edu.vn/



