
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 

1. Thông tin xét tuyển bổ sung đợt 1 

Khoa Y xét tuyển bổ sung ngành Dược học: 

TT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu 
Điểm nhận hồ sơ 

xét tuyển 

1 D720401 Dược học Toán + Hóa + Sinh 50 
Từ 21,5 điểm trở 

lên 

2. Hình thức tuyển sinh và Tiêu chí xét tuyển 

 Khoa Y – ĐHQG-HCM tuyển sinh theo hình thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia.  

 Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn thi Toán + Hóa + Sinh, không nhân hệ số. Đối với các thí sinh 

bằng điểm, sẽ xét theo các tiêu chí bổ sung như sau: 

 Tiêu chí 1: xét điểm môn Hóa 

 Tiêu chí 2: xét điểm môn Toán 

 Tiêu chí 3: xét tổng điểm trung bình 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

 Phiếu ĐKXT có ghi rõ đợt xét tuyển là xét tuyển bổ sung đợt 1 

 Bản sao học bạ THPT 

 Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia. 

4. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí xét tuyển 

a) Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ ngày 22/8/2016 đến ngày 27/8/2016. 

b) Cách đăng ký: Có thể đăng ký theo 1 trong 3 cách. 

 Cách 1. Đăng ký trực tuyến bằng cách vào đường dẫn dưới đây: 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn 

Đăng ký theo cách này, thí sinh cần phải nộp lệ phí và bản sao học bạ THPT qua bưu điện hoặc 

nộp trực tiếp tại Khoa Y trước ngày 28/8/2016. 

 Cách 2. Đăng ký trực tiếp tại Khoa Y: chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển mang đến Khoa Y để 

nộp và đóng lệ phí. 

 Cách 3. Đăng ký theo đường bưu điện: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển và gửi chuyển phát 

nhanh đến Khoa Y kèm theo lệ phí xét tuyển (tính theo dấu bưu điện). 

Chỉ khi nào Khoa Y nhận được lệ phí thì việc đăng ký xét tuyển mới có giá trị. 

 

 Những điểm cần lưu ý: 

 Các thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Khoa Y: Sáng từ 7g30 - 11g30, chiều từ 13g30 - 16g30 từ thứ 

hai đến thứ sáu. 

 Sau khi nộp hồ sơ xong thì không được thay đổi ngành đã chọn. 

 Trước ngày 4/9/2016, công bố kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 trên website của Khoa Y. 

 Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (Phòng 607), Khoa Y 

Nhà Điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM 

Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM 

Điện thoại (08) 37242160 – ext 3112 


