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Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016 Trường Đại học Y Dược - Đại 

học Thái Nguyên thông báo về thủ tục và thời gian xác nhận nhập học đối với thí sinh 

trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2016, cụ thể như sau: 

1. Thí sinh trúng tuyển phải nộp các giấy tờ sau về Trường Đại học Y Dược - Đại học 

Thái Nguyên:            

+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016. 

+ Bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT  

(đối với thí sinh diện ưu tiên tuyển thẳng). 

+ Bản phô tô công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu thí sinh tốt 

nghiệp năm 2016) hoặc bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (nếu thí sinh tốt 

nghiệp các năm trước). 

2. Triệu tập thí sinh trúng tuyển - nhập học 

Sau khi thí sinh nộp cho nhà trường Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia, 

nhà trường sẽ gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện bằng chuyển phát 

nhanh. Thí sinh không nhận được giấy triệu tập nhập học có thể xem danh sách, thời gian 

và thủ tục nhập học trên Website của Trường tại địa chỉ: www.tump.edu.vn và đến nhập 

học đúng thời gian quy định. 

3. Địa điểm và thời gian nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 

3.1. Địa điểm: Tại phòng họp 3, Tầng 5, Toà nhà 11 tầng 

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. 

3.2. Thời gian: Từ ngày 14/8/2016 đến ngày 19/8/2016 

  Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ; Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ. 

Nếu sau 17 giờ ngày 19/8/2016 thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi 

THPT Quốc gia thì nhà trường coi như không đến nhập học và sẽ xoá tên khỏi danh sách 

thí sinh trúng tuyển. 

Ghi chú: Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi theo đường bưu điện (chuyển 

phát nhanh) Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia.   
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