
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (đợt bổ sung) 

Khoa Y ĐHQG-HCM thông báo tuyển bổ sung đại học chính quy cụ thể như sau: 
1. Chỉ tiêu:  

• Ngành Y học cổ truyển: 16~20 chỉ tiêu 
• Ngành Điều dưỡng: 160~170 chỉ tiêu 

2. Đối tượng đăng ký xét tuyển: 
Thí sinh tốt nghiệp THPT chưa trúng tuyển hoặc trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất kỳ cơ sở đào tạo nào. 
3. Phương thức đăng ký và nộp hồ sơ: 
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

• Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh thuộc đối tượng ĐKXT phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 
• Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo tổ hợp môn Toán, Hóa, Sinh (B00) + Điểm ưu 

tiên đối tượng, khu vực (nếu có). 
• Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ 01/10 đến 09/10/2022. 
• Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây và nộp trực tiếp bộ hồ sơ về Khoa. Trường hợp gửi qua bưu điện, bạn 

phải gửi trước ngày 07/10/2022. 
• Thời gian nộp hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8g00-11g30, chiều: 13g00-16g00) 
• Địa chỉ nộp hồ sơ: 

Bộ phận tuyển sinh 
Nhà hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
(Đối diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng). 

• Hồ sơ bao gồm: 
o Phiếu đăng ký xét tuyển được in từ hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến; 
o Bản photo học bạ 3 năm trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT hoặc 

địa phương); 
o Bản sao công chứng CMND/CCCD; 
o Bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 
o Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2022. 

Phương thức 2: Kết hợp kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2022 và kết quả học tập THPT 
• Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh thuộc đối tượng ĐKXT phải có kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM 

tổ chức năm 2022 và có học lực Khá năm lớp 12 (nếu xét tuyển ngành Y học cổ truyền thì phải có học lực Giỏi 
năm lớp 12) 

• Điểm xét tuyển = Điểm ĐGNL năm 2022 * 60% + Điểm trung bình cộng điểm trung bình các môn trong 3 năm lớp 
10, 11, 12 theo thang điểm 1200 * 40%. 

• Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ 01/10 đến 09/10/2022. 
• Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây và nộp trực tiếp bộ hồ sơ về Khoa. Trường hợp gửi qua bưu điện, bạn 

phải gửi trước ngày 07/10/2022. 
• Thời gian nộp hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8g00-11g30, chiều: 13g00-16g00) 
• Địa chỉ nộp hồ sơ: 

Bộ phận tuyển sinh 
Nhà hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
(Đối diện Trung tâm Giáo dục Quốc phòng). 
Hồ sơ bao gồm: 

•  
o Phiếu đăng ký xét tuyển được in từ hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến; 



o Bản photo học bạ 3 năm trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT hoặc 
địa phương); 

o Bản sao công chứng CMND/CCCD; 
o Bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 
o Bản sao công chứng phiếu báo điểm thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022; 
o Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2022. 

Lưu ý: Trường hợp gửi bưu điện, nhằm đảm bảo toàn vẹn quyền lợi của bạn, bạn vui lòng gửi bản scan/hình chụp mã bưu 
phẩm/ mã bưu gửi của bưu điện và bản scan/hình chụp bộ hồ sơ về email: tuyensinh@medvnu.edu.vn với tiêu đề theo cú 
pháp: XTBS_CMND/CCCD_Họ và tên. 
Ví dụ: XTBS_012345678_Nguyễn Văn Tâm 
  
4. Xét tuyển: 

• Xét tuyển và công bố từ 12/10/2022 (dự kiến). 
• Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển. Hội đồng tuyển sinh căn cứ 

theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là: 
o TC1: Xét điểm môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 
o TC2: Xét điểm môn Toán học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 . 

Lưu ý: Điểm trúng tuyển của các phương thức này không thấp hơn điểm trúng tuyển của các phương thức tương ứng 
trong đợt 1. 
  
Tư vấn phụ huynh: Gọi 0898 205 638 gặp ThS Nguyễn Tuấn Kiệt, phụ trách tuyển sinh. 
Tư vấn hỗ trợ thí sinh: Gọi 0398 091 091 gặp CN. Nguyễn Duy Nguyên. 
 


