
Liên 1 

KHOA Y 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN NHẬN 

 

Đơn vị:  Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM  

Địa chỉ:  Nhà hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương. 

Điện thoại: (028) 71018787 – 116. 

Khoa Y có nhận bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của thí sinh:     

Họ và tên: ................................................................................................ Giới tính:  ...........................  

Ngày tháng năm sinh:  ................................... Số CMND/CCCD:  .......................................................  

Trường THPT:   ....................................................................................................................................  

Sđt: ......................................... Email:  ..................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT           

(từ 18 tháng trở lên)  Mã tỉnh 

(Tp) 

 Mã 

huyện 

(quận) 

 Mã xã 

(phường) 

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống phía dưới 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Nơi học THPT (tên trường, xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường) 

Năm lớp 10: 

.................................................................................................... 
  

 
   

................................................................................................... 

Năm lớp 11: 

.................................................................................................... 

      

.................................................................................................... 

Năm lớp 12: 

.................................................................................................... 

      

....................................................................................................  Mã tỉnh Mã trường 

 

Khu vực ưu tiên: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (KV1, KV2-NT, KV2, 

KV3) 

Đối tượng ưu tiên: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó (01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07). 

Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)     

 



Dự kiến đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy năm 2022 như sau: 

Số thứ 

tự 

nguyện 

vọng  

Mã 

ngành/Nhóm 

ngành tuyển 

sinh 

Tên ngành/Nhóm 

ngành tuyển sinh 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 

Dự kiến 

ĐKXT 

Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

Mã ngành – Tên ngành tuyển sinh bao gồm: 7720301_A – Điều dưỡng (KHCCTA); 7720115_A – 

Y học cổ truyền (KHCCTA); 7720101_CLCA – Y khoa (CLC, KHCCTA); 7720201_CLCA – 

Dược học (CLC, KHCCTA); 7720501_CLCA – Răng Hàm Mặt (CLC, KHCCTA). 

Bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã nộp: Khoanh tròn vào tên chứng chỉ (IELTS, iBT TOEFL) 

và ghi điểm chứng chỉ đạt được vào đây: ..........................................................................................  

  Bình Dương, ngày       tháng      năm 2022 

 Người nộp hồ sơ Người nhận 

 

 

 

 

 

 

 …………………………….. ….……….…………………… 

 

 

 
Lưu ý: Vào ngày 10 của các tháng 5, 6, 7 Khoa Y sẽ thông báo danh sách thí sinh đã nộp bản 

sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh trên website:  

www.tuyensinh-medvnu.edu.vn  



Liên 2 

KHOA Y 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN NHẬN 

 

Đơn vị:  Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp.HCM  

Địa chỉ:  Nhà hành chính Khoa Y ĐHQG-HCM, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, T. Bình Dương. 

Điện thoại: (028) 71018787 – 116. 

Khoa Y có nhận bản sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của thí sinh:     

Họ và tên: ................................................................................................ Giới tính:  ...........................  

Ngày tháng năm sinh:  ................................... Số CMND/CCCD:  .......................................................  

Trường THPT:   ....................................................................................................................................  

Sđt: ......................................... Email:  ..................................................................................................  

Hộ khẩu thường trú trong thời gian học THPT           

(từ 18 tháng trở lên)  Mã tỉnh 

(Tp) 

 Mã 

huyện 

(quận) 

 Mã xã 

(phường) 

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống phía dưới 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Nơi học THPT (tên trường, xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố và ghi mã tỉnh, mã trường) 

Năm lớp 10: 

.................................................................................................... 
  

 
   

................................................................................................... 

Năm lớp 11: 

.................................................................................................... 

      

.................................................................................................... 

Năm lớp 12: 

.................................................................................................... 

      

....................................................................................................  Mã tỉnh Mã trường 

 

Khu vực ưu tiên: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó (KV1, KV2-NT, KV2, 

KV3) 

Đối tượng ưu tiên: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó (01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07). 

Năm tốt nghiệp THPT (Ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp vào ô)     

 



Dự kiến đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chính quy năm 2022 như sau: 

Số thứ 

tự 

nguyện 

vọng  

Mã 

ngành/Nhóm 

ngành tuyển 

sinh 

Tên ngành/Nhóm 

ngành tuyển sinh 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 

Dự kiến 

ĐKXT 

Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

Mã ngành – Tên ngành tuyển sinh bao gồm: 7720301_A – Điều dưỡng (KHCCTA); 7720115_A – 

Y học cổ truyền (KHCCTA); 7720101_CLCA – Y khoa (CLC, KHCCTA); 7720201_CLCA – 

Dược học (CLC, KHCCTA); 7720501_CLCA – Răng Hàm Mặt (CLC, KHCCTA). 

Bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã nộp: Khoanh tròn vào tên chứng chỉ (IELTS, iBT TOEFL) 

và ghi điểm chứng chỉ đạt được vào đây: ..........................................................................................  

  Bình Dương, ngày       tháng      năm 2022 

 Người nộp hồ sơ Người nhận 

 

 

 

 

 

 

 …………………………….. ….……….…………………… 

 

 

 

 

Lưu ý: Vào ngày 10 của các tháng 5, 6, 7 Khoa Y sẽ thông báo danh sách thí sinh đã nộp bản 

sao công chứng chứng chỉ tiếng Anh trên website:  

www.tuyensinh-medvnu.edu.vn  


