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THÔNG BÁO
Về việc nhận hồ sơ nguyện vọng 1

tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2016

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ – BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ngày 28 tháng 7 năm 2076 về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016, Trường Đại học Y tế công
cộng thông báo việc nhận hồ sơ nguyện vọng 1 tuyển sinh đại học hình thức
chính quy năm 2016 như sau:

1. Đối tượng đăng ký xét tuyển
- Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT);
- Có hạnh kiểm xếp loại khá trở lên ở các lớp 10, 11, 12;
- Có đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Quy chế tuyển sinh.
- Có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia (tại các cụm thi do các

trường đại học chủ trì) của 3 môn Toán học, Hóa học, Sinh học đạt từ 15 điểm
trở lên (không môn nào có điểm dưới 1,0) đối với học sinh phổ thông ở khu vực
3. Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai
khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm). Cụ thể:

ƯU TIÊN Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2NT Khu vực 1

Học sinh phổ thông 15,00 14,50 14,00 13,50

Nhóm 2 14,00 13,50 13,00 12,50

Nhóm 1 13,00 12,50 12,00 11,50

2. Hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển ghi rõ đợt xét tuyển theo mẫu quy định của Bộ

Giáo dục và Đào tạo
- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi ghi rõ đợt xét tuyển và điểm của tất

cả các môn thi mà thí sinh đã đăng ký dự thi (không cần công chứng);
- 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc

của thí sinh.
- Bản sao công chứng học bạ THPT.



2

3. Hình thức và thời gian nhận hồ sơ
- Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường, gửi qua bưu điện

bằng đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc đăng ký trực tuyến tại
địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn .

- Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Phòng Đào tạo
Đại học, trường Đại học Y tế công cộng, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04 62662342.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ 7h30 ngày 1/8/2076 đến 17h00 ngày 12/8/2076
(kể cả thứ 7 và chủ nhật). Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được
tính theo dấu bưu điện. Đối với thí sinh đăng ký trực tuyến, thời gian kết thúc
nộp hồ sơ là ngày 11/8/2016 (hết thời hạn đăng ký trực tuyến, nếu chưa đăng ký
thành công, thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường hoặc
qua đường bưu điện).

4. Lệ phí xét tuyển và cách thức nộp lệ phí xét tuyển
- Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ
- Cách thức nộp lệ phí xét tuyển:
+ Đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp: lệ phí nộp cùng hồ sơ xét tuyển
+ Đối với thí sinh nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện: lệ phí nộp tại bưu cục

nộp hồ sơ theo quy định
+ Đối với thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến: thí sinh nộp lệ phí vào tài khoản

của nhà trường, cụ thể:
Đơn vị hưởng: Trường Đại học Y tế công cộng
Tài khoản: 102010000075181
Tại: Ngân hàng công thương Đống Đa
Địa chỉ: 187 Tây Sơn- Đống Đa- Hà Nội
Nội dung: Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển của thí sinh:
......................, SBD: ............., số CMND: ...................

Lưu ý, nhà trường không xét tuyển hồ sơ của thí sinh không nộp lệ phí
đăng ký xét tuyển hoặc nộp muộn sau thời gian kết thúc việc đăng ký xét
tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quy định xét tuyển
5.1. Hình thức xét tuyển tại trường Đại học Y tế công cộng
- Thí sinh có thể đăng ký cả hai ngành Y tế công cộng và Xét nghiệm Y

học dự phòng, ghi rõ thứ tự ưu tiên trong phiếu đăng ký xét tuyển;
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- Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả hai ngành, chỉ được
xét vào ngành có thứ tự ưu tiên số 1;

- Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang
nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào
ngành đó.

Các thí sinh có đăng ký nguyện vọng tại các trường khác cần ghi rõ thông
tin trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

5.2. Tiêu chí xét tuyển
- Sử dụng kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các môn để

xét tuyển là: Toán, Hóa học, Sinh học theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục & Đào
tạo được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên khác theo qui định của Bộ Giáo dục &
Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Trong trường hợp có số lượng thí sinh cùng thỏa mãn các tiêu chí xét
tuyển trên và vượt quá chỉ tiêu của nhà trường, thứ tự các tiêu chí ưu tiên xét
tuyển lần lượt như sau:

+ Điểm Sinh học theo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo
xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

+ Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của ba môn Toán, Hóa học, Sinh
học xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển đã tốt nghiệp từ năm 2015 trở về
trước: thí sinh cần đăng ký thi 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi
THPT quốc gia để có kết quả xét tuyển. Thí sinh đăng ký dự thi tại các cụm thi
do các trường Đại học, Cao đẳng được Bộ Giáo dục & Đào tạo phân công. Các
thí sinh này cũng áp dụng quy trình xét tuyển như trên.

5.3. Thời gian công bố điểm trúng tuyển
Trường Đại học Y tế công cộng sẽ công bố điểm trúng tuyển trước ngày 14

tháng 8 năm 2016.
Các thí sinh trúng tuyển nộp giấy Chứng nhận kết quả thi trực tiếp hoặc gửi

qua đường bưu điện tới địa chỉ Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y tế
công cộng, 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội gốc đến hết ngày 19 tháng 8 năm
2016. Sau thời hạn trên, thí sinh trúng tuyển không gửi giấy Chứng nhận kết quả
thi xem như từ chối nhập học.
Nơi nhận:
- Phòng HTQT (để đăng trên trang web);
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT ĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thanh Hương


