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THÔNG BÁO 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 

Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ 

xét tuyển vào trường một số thông tin liên quan đến kết quả xét tuyển như sau: 

1/ Danh sách trúng tuyển:  

- Danh sách các thí sinh trúng tuyển vào các ngành, xem tại www.pnt.edu.vn  

- Điểm trúng tuyển vào các ngành. 

Mã ngành Tên ngành 
Chỉ tiêu Tổng số 

Điểm trúng tuyển 
tuyển sinh trúng tuyển  

D720101 Y Đa khoa 750 780 22.80 

D720601 Răng Hàm Mặt 30 40 23.20 

D720301 Y tế Công cộng 30 33 21.30 

D720501 Điều dưỡng 150 165 21.25 

D720332 Xét nghiệm Y học 35 39 22.50 

D720330 Kỹ thuật Y học 35 39 21.90 

D720199 Khúc xạ Nhãn khoa 30 33 20.20 

 

Lưu ý:  Những thí sinh đồng điểm ở cuối danh sách sẽ được xét theo các tiêu 

chuẩn phụ. 

2/ Nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (bản chính): 

Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển sẽ đến trường nộp giấy chứng nhận 

kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 theo thời gian và địa điểm như sau: 

 

http://www.pnt.edu.vn/


 

Thời gian: từ 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016 (thời gian này được điều chỉnh 

thay cho thông báo ngày 12/8/2016) 

 Sáng : 08g00 -  11g00 

 Chiều: 13g30 – 16g30 

Địa điểm: Phòng 203 – Lầu 2 – Khu A 2 

  Lưu ý:  

 Thí sinh nộp trễ sau thời gian qui định xem như thí sinh không có nguyện 

vọng theo học tại trường và nhà trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng 

tuyển. 

 Mỗi thí sinh chỉ được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 

năm 2016, do vậy mỗi thí sinh chỉ nộp giấy chứng nhận kết quả thi chính thức 

vào duy nhất một trường. 

Trường hợp thí sinh nộp 2 trường do sử dụng một bản sao không hợp lệ thì vi 

phạm qui định của Bộ, thí sinh sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển của 

cả 2 trường đã nộp. 

 Trường hợp thí sinh làm mất giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia , thí 

sinh phải liên hệ với hội đồng thi để xin cấp lại. Nếu thí sinh không nộp giấy 

chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 đúng thời hạn qui định, nhà 

trường sẽ không giải quyết . 

 

Nhà trường đề nghị các thí sinh đã nộp hồ sơ tại trường theo dõi thường xuyên 

để cập nhật các thông tin có liên quan đến tuyển sinh (ngày nhận giấy báo 

trúng tuyển, ngày nhận hồ sơ nhập học, ngày đến đăng ký học và làm thủ tục 

nhập học v.v…) tại trang web của trường: www.pnt.edu.vn. 
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