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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 

(XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA) 

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên tuyển sinh trong cả nước 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy: 620 

1. Điều kiện tham gia xét tuyển: 

- Chỉ xét các thí sinh thi tại cụm thi do các trường Đại học chủ trì. 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng điểm xét vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. 

a) Xét tuyển đợt I 

- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành 

xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2; 

- Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển. 

b) Xét tuyển các đợt bổ sung (Nếu xét tuyển đợt I chưa đủ chỉ tiêu) 

- Mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 2 

ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2; 

- Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển. 

2. Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia 

a) Điểm xét tuyển: 

            Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn thi THPT Quốc gia (3 môn theo tổ hợp đăng ký 

xét tuyển)] + Điểm ưu tiên. 

b) Điểm ưu tiên: 

            Điểm ưu tiên được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính 

quy hiện hành.  

3. Hồ sơ xét tuyển 

a) Hồ sơ xét tuyển gồm: 

            - Phiếu đăng ký xét tuyển. 

            - Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản photocopy). 

            - Một phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của 

người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng 

tuyển); hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6. 

b) Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/1 hồ sơ. 



4. Nộp hồ sơ 

a) Nộp hồ sơ bằng chuyển phát nhanh qua Bưu điện 

          Bước 1: Thí sinh hoàn thiện hồ sơ xét tuyển 

          Bước 2: Ra bưu điện nơi gần nhất để nộp hồ sơ về địa chỉ: 

          Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 

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

b) Nộp trực tiếp tại Trường 

          Bước 1: Thí sinh hoàn thiện hồ sơ xét tuyển 

          Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ tại Khu Nhà thi đấu thể thao - Trường Đại học Y Dược - Đại 

học Thái Nguyên 

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

c) Nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thí sinh làm theo 

hướng dẫn tại địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. 

5. Thời gian nhận hồ sơ 

          - Đợt 1                                    : Từ ngày 01/8-12/8/2016 

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

            Điện thoại liên hệ: 0280.3852671/ 0280 3858713;   0915209940 

                                  Fax: 0280.3855710 

                                  Website: http://www.tnmc.edu.vn 

                                                 http://www.tump.edu.vn 

 

6. Thông tin các ngành tuyển sinh và chỉ tiêu 

- Mã trường: DTY 

Các ngành đào tạo đại học Mã ngành Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển Chỉ tiêu 

Y đa khoa D720101 Toán, Hóa học, Sinh học (B00) 300 

Dược học D720401 Toán, Vật lí, Hóa học      (A00) 120 

Răng hàm mặt D720601 Toán, Hóa học, Sinh học (B00) 30 

Y học dự phòng D720302 Toán, Hóa học, Sinh học (B00) 50 

Điều dưỡng D720501 Toán, Hóa học, Sinh học (B00) 120 

- Tiêu chí phụ áp dụng trong xét tuyển cho cả 5 mã ngành: Môn Toán. 

 

 

https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.tnmc.edu.vn/
http://www.tump.edu.vn/

