BỘ Y TẾ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1151/TB-ĐHYD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc xác định chỉ tiêu và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
đại học hệ chính quy năm 2021 đối với phương thức xét tuyển bổ sung
(dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực kết hợp kết quả học tập THPT)
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 ban hành quy chế tuyển
sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non được sửa
đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2021 về việc xác định ngưỡng
đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành
nghề trình độ đại học năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 1067/TB-ĐHYD ngày 06/9/2021 về việc điều chỉnh phương thức
xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2021 của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông báo số 1094/TB-ĐHYD ngày 16/9/2021 về việc điểm trúng tuyển đại
học chính quy theo kết quả thi THPT năm 2021 của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh số
1150/BB-ĐHYD ngày 01/10/2021.
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào đại học hệ chính quy năm 2021 đối với phương thức xét tuyển bổ sung (dựa vào kết
quả kỳ thi đánh giá năng lực kết hợp kết quả học tập THPT) như sau:
1. Chỉ tiêu và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu
(*)

Mức điểm
(**)

1

7720101

Y khoa

2

9.40

2

7720201

Dược học

1

8.75

Các ngành còn lại không xét do số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển không đủ
theo tỷ lệ quy định (*).
2. Nộp hồ sơ xét tuyển
Sau khi hoàn tất đăng ký trực tuyến tại: https://xettuyen.ump.edu.vn và nộp lệ phí
xét tuyển, thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh đảm bảo) về địa

2

chỉ: Phòng Đào tạo đại học – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng,
Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian: trước 17g00 ngày 08/10/2021. (Trường không giải quyết các trường
hợp đến sau 17g00 ngày 08/10/2021).
Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển – Tải từ màn hình đăng nhập, in ra và ký xác nhận trước
khi nộp (thông tin tài khoản đăng nhập được gửi đến email đăng ký).
- Học bạ THPT (Bản sao công chứng).
- Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
- Bảng điểm đánh giá năng lực.
- 02 ảnh 4x6 chụp trong khoảng 03 tháng trở lại đây.
- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Ghi chú:
(*) tương ứng tỉ lệ thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT
năm 2021 hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham dự Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021 đã đăng ký xét tuyển theo phương thức này không quá 3% chỉ
tiêu từng ngành được phân bổ theo Thông báo xét tuyển số 604/TB-ĐHYD ngày
07/5/2021 của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
(**) điểm kỳ thi đánh giá năng lực được xác định theo thang điểm 10 (mười) và làm
tròn đến hai chữ số thập phân. Không cộng điểm ưu tiên về đối tượng, khu vực. Cụ thể:
Mức điểm = (Điểm thi x 10)/ Điểm năng lực tối đa.
Trong đó: Điểm thi là điểm năng lực của thí sinh đạt được
Điểm năng lực tối đa là 1200 (ĐHQG TP.HCM) hoặc 150 (ĐHQG HN).
Mức điểm được xác định tương ứng với điểm trúng tuyển đại học chính quy theo
kết quả thi THPT năm 2021 của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo đại học – Đại học Y Dược
TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 39 526 076. Email: daotao@ump.edu.vn
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- HĐTS;
- Các thí sinh;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, ĐTĐH_TĐN.
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