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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2017

Số: 1242 /TB-ĐHYTCC

THÔNG BÁO
V/v xét tuyể n bổ sung lầ n 1 tuyể n sinh đa ̣i ho ̣c hın
̀ h thức chı́nh quy năm 2017

Trường Đại học Y tế công cộng thông báo xét tuyể n bổ sung lầ n 1 tuyể n
sinh đa ̣i ho ̣c hı̀nh thức chı́nh quy năm 2017:
1. Danh sách ngành và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung lầ n 1

Ngành
Y tế
công
cộng
Y tế
công
cộng
Dinh
dưỡng
học
Công tác
xã hội

Mã
ngành

52720301

Hın
̀ h thức xét
tuyể n
Xét tuyển dựa
trên kết quả kỳ
thi tốt nghiệp
THPT Quốc gia

52720301
52720397

Xét tuyển dựa vào
kết quả học tập ở
cấp THPT

52760101

Chı̉ tiêu
xét tuyể n
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hồ sơ xét
tuyể n
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Ghi chú:
- Các môn thi thuô ̣c các tổ hơ ̣p:
+ B00
(Toán– Hóa – Sinh)
+ B03
(Toán – Sinh – Văn)
+ A00
(Toán – Lý – Hóa)
+ D01
(Toán – Văn – Anh)
+ D08
(Toán – Sinh - Anh)
- Điể m nhâ ̣n hồ sơ xét tuyể n:
+ Đố i với hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia:
Điểm xét tuyể n = tổ ng điểm thi THPT Quố c gia của các môn thuôc̣ tổ hợp xét
tuyể n + điểm ưu tiên đố i tượng + điểm ưu tiên khu vực
+ Đố i với hình thức xét tuyển dựa trên kết quả học cấp THPT
Điểm xét tuyển = Môn 1 TB + Môn 2 TB + Môn 3 TB + điểm ưu tiên đố i
tượng + điểm ưu tiên khu vực
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Trong đó: Điểm TB là điểm trung bình năm học của các môn học
xét tuyển ở lớp 12; Điểm TB của từng môn xét tuyển không nhỏ hơn 6,0
2. Phương thức xét tuyển
2.1. Tiêu chí sơ tuyển
- Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT hoặc tương đương);
- Có hạnh kiểm năm học xếp loại khá trở lên ở các lớp 10, 11, 12;
- Có điểm trung bình năm học của các môn học được lựa chọn xét tuyển ở
lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.
- Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào đại học theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Tiêu chí phụ trong xét tuyể n
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
- Đố i với hình thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Điểm
Toán học theo kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo xét từ cao
xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Đố i với hình thức xét tuyển theo kết quả học ở cấp THPT : Điểm Trung bình
năm học môn Toán của lớp 12 xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
2.3. Nguồn tuyển:
- Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
3. Lịch xét tuyển
- Từ 14/8/2017 đến 17h00 ngày 22/8/2017: nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung lầ n 1
- Ngày 23/8/2017: Công bố điểm trúng tuyển bổ sung lầ n 1 của thí sinh
- Trước 17h00 ngày 28/8/2017: Thí sinh trúng tuyển bổ sung lầ n 1 xác
nhận nhập học (nộp giấy chứng nhâ ̣n kết quả thi THPT bản gốc đố i với các thı́
sinh dự thi tố t nghiêp̣ THPT năm 2017 hoă ̣c ho ̣c ba ̣ gố c đố i với các thı́ sinh tố t
nghiê ̣p trước năm 2017).
4. Phương thức đăng ký của thí sinh
Thí sinh nộp hồ sơ phục vụ tuyển sinh của Trường theo quy trình như sau:
Bước 1: Thí sinh chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển.
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường (tải và xem hướng dẫn
cách ghi hồ sơ tại trang thông tin điện tử: http://tuyensinh.huph.edu.vn/)
- Bản sao, công chứng giấ y chứng nhâ ̣n kế t quả thi THPT Quố c gia năm
2017 (đố i với các thı́ sinh đăng ký xét tuyể n theo kết quả thi THPT QG)
- Bản sao công chứng Học bạ Trung học phổ thông (đố i với các thı́ sinh
xét tuyể n dựa trên kết quả học tập ở cấp trung học phổ thông các ngành YTCC,
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