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Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2019 đợt 3 

 

1. Đối tượng tuyển sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục 

chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là 

tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT 

phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.  

- Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  

2. Phạm vi tuyển sinh 

- Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc  

3. Phương thức, chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ xét tuyển  
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3.1. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia  

- Sử dụng kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia của các môn được chọn để xét tuyển 

theo kỳ thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cộng tổng cùng với điểm ưu tiên 

khác theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 

chỉ tiêu.   

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường Đại học Y tế công 

cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng 

ký xét tuyển cùng một ngành học. 

- 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 Toán học theo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo xét từ cao xuống 

thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 
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3.3. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT  

- Sử dụng kết quả học tập cấp THPT của các môn thuộc mỗi tổ hợp:  

Điểm xét tuyển = Môn 1 TB + Môn 2 TB + Môn 3 TB + Điểm ưu tiên  

Trong đó:  

- Điểm TB là điểm trung bình năm học của các môn học xét tuyển ở lớp 12;  

- Điểm ưu tiên là điểm cộng theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Trường Đại học Y tế công 

cộng không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp đối với các thí sinh đăng 

ký xét tuyển cùng một ngành học. 

- 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 Trung bình năm học môn Toán của lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến 

khi đủ chỉ tiêu.  

+ Điểm trung bình chung môn Toán của các lớp 10, 11, 12 xét từ cao xuống thấp 

cho đến khi đủ chỉ tiêu 

 

4. Tổ chức tuyển sinh 

- Hồ sơ gồm:  

+ Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)  

+ Bản sao công chứng học bạ cấp THPT 

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 (nếu 

có)  

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 23/9/2019 đến ngày 30/9/2019 

- Thời gian công bố điểm chuẩn trúng tuyển: ngày 01/10/2019  

- Thời gian xác nhận nhập học và  nhập học: 4-9/10/2019 

- Hình thức nhận ĐKXT: Thí sinh nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa 

chỉ: Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y tế công cộng, số 1A, đường Đức 

Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Điện thoại: 024.62662342).  

- Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 30.000đ/1 hồ sơ xét tuyển 

Nơi nhận:  
- Phòng HTQT để đăng trang web;  

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Lưu VT, QLĐTĐH;  
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