ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH
Số: 6708 /TB-TĐHYKPNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO
Bổ sung tuyển sinh Sau đại học năm 2022
Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐT-TĐHYKPNT ngày 28 tháng 01 năm 2022
của Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc ban hành Quy chế Tổ
chức và hoạt động của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;
Căn cứ Quyết định số 3943/QĐ-TĐHYKPNT ngày 23 tháng 6 năm 2022 của
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau đại
học năm 2022;
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022 số 5265/TB-TĐHYKPNT
ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;
Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y Tế về
việc giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II cho Trường Đại
học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;
Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo bổ sung tuyển sinh cho
các chuyên ngành sau:
STT

CHUYÊN NGÀNH

CKI

CKII

1

Dược lý – Dược lâm sàng

X

2

Ngoại – Lồng ngực

X

3

Ngoại – Tiết niệu

X

4

Răng – Hàm – Mặt

X

Thí sinh đăng ký dự thi Chuyên khoa cấp I Dược lý – Dược lâm sàng và Răng –
Hàm – Mặt và Chuyên khoa cấp II Ngoại – Lồng ngực và Ngoại – Tiết niệu xem
Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022 số 5265/TB-TĐHYKPNT ngày 22 tháng
8 năm 2022 của Trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và một số điều kiện tại
phụ lục đính kèm./.
Nơi nhận:
- Sở Y Tế TP.HCM và Sở Y Tế các tỉnh phía Nam;
- Các BV trực thuộc Sở Y tế TP.HCM;
- Các BV Quận, Huyện thuộc Sở Y tế TP.HCM;
- Lưu: VT, P.QLĐTSĐH (Ng_200b).
(Kèm TB số 5265/TB-TĐHYKPNT)

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hiệp
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Phụ lục
THÔNG BÁO BỔ SUNG
(Kèm theo Thông báo số 6708 /TB-TĐHYKPNT ngày 28 tháng 09 năm 2022
của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
Ngoài các điều khoản chung đã được thông báo trong Thông báo tuyển sinh Sau
đại học năm 2022 số 5265/TB-TĐHYKPNT ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Trường
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thí sinh cần đảm bảo một số yêu cầu sau:
I. TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA CẤP I DƯỢC LÝ – DƯỢC LÂM
SÀNG VÀ RĂNG – HÀM – MẶT :
1. Điều kiện dự thi:
- Thí sinh chỉ đăng ký dự thi ngành/chuyên ngành tương ứng với ngành được
đào tạo ở trình độ đại học, hiện đang công tác tại các cơ sở y tế.
- Riêng đối với những bác sĩ làm việc liên tục từ trước ngày 01/01/2012 (ngày
Thông tư số 41/2011/TT-BYT có hiệu lực) cho đến ngày đăng ký dự thi được dự thi
chuyên ngành đang làm việc và phải nộp đầy đủ các minh chứng (Chứng chỉ hành
nghề đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi, Hợp đồng lao động hoặc Quyết định điều
động, Quyết định tiếp nhận, Giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ trước
ngày 01/01/2012 đến ngày đăng ký dự thi tại cơ quan đang công tác).
- Thí sinh dự thi Chuyên khoa cấp I Chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng
phải có bằng dược sĩ đại học và có chứng chỉ hành nghề Dược lâm sàng. Nếu thí sinh
không có chứng chỉ hành nghề dược lâm sàng mà chỉ có chứng chỉ hành nghề về dược
thì phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ sở khám chữa bệnh về thâm niên công tác tối
thiểu 12 tháng trong chuyên ngành đăng ký dự thi từ thời điểm có chứng chỉ hành nghề.
- Thí sinh dự thi Chuyên khoa cấp I Chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt có bằng
tốt nghiệp đại học chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt và có chứng chỉ hành nghề Răng –
Hàm – Mặt.
- Có đủ sức khỏe, có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ
luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan
quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
2. Hình thức đào tạo:

Tập trung 02 năm.
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3. Các môn thi tuyển:
TT CHUYÊN NGÀNH

1

Dược lý – Dược lâm
sàng

2

Răng – Hàm – Mặt

Môn cơ sở và môn chuyên ngành.
MÔN CƠ SỞ

MÔN
CHUYÊN
NGÀNH

Dược cơ sở
(gồm kiến thức về Hóa dược, Bào chế,
Kiểm nghiệm, Dược liệu)

Dược lý

Nha khoa cơ sở

Răng – Hàm –
Mặt

II. TUYỂN SINH CHUYÊN KHOA CẤP II NGOẠI – LỒNG NGỰC VÀ
NGOẠI – TIẾT NIỆU:
1. Điều kiện dự thi:
- Bác sĩ có bằng tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú hoặc Thạc sĩ đúng
ngành/chuyên ngành đã được đào tạo ở trình độ Chuyên khoa cấp I, Thạc sĩ hoặc đăng
ký dự thi Chuyên khoa cấp II theo nguyên tắc chuyên ngành hẹp của ngành tương ứng
với ngành được đào tạo ở trình độ Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú hoặc Thạc sĩ, hiện
đang làm việc trong chuyên ngành đăng ký dự thi và được cơ quan chủ quản cử đi dự
thi.
- Thâm niên chuyên môn để dự thi: sau khi tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I,
Bác sĩ nội trú hoặc 36 tháng sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên ngành đăng
ký dự thi (đối với các lĩnh vực yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề).
- Có đủ sức khỏe, có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ
luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan
quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
2. Hình thức đào tạo: 02 năm tập trung.
3. Các môn thi tuyển:
- Môn chuyên ngành: theo chuyên ngành đã đăng ký dự thi.
- Ngoại ngữ: Anh văn hoặc Pháp văn trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam; nếu thí sinh đăng ký dự thi tiếng Nga, Đức, Trung phải chịu toàn bộ
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chi phí mời Hội đồng thi. Đề thi tương đương trình độ bậc 3 của khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH
1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thí sinh phải đăng ký hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyensinh.pnt.edu.vn.
Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 17 - 25/10/2022 (Trước và sau thời gian trên hồ
sơ không được chấp nhận).
- Sau khi nộp hồ sơ trực tuyến thành công, thí sinh sẽ đến nộp hồ sơ trực tiếp tại
Trường ngày 31/10 - 01/11/2022. Sau thời hạn trên, nếu thi sinh không đến nộp hồ sơ
sẽ xem như không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2022. Mọi thắc
mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.
- Từ ngày 02/11/2022: Thí sinh tra cứu thông tin phiếu báo dự thi (Số báo
danh và phòng thi) tại trang đăng ký dự thi của Trường. Thí sinh sẽ nhận Phiếu báo
dự thi vào lúc 14g30, ngày 03/11/2022 tại phòng thi.
Lưu ý: Thí sinh cần kiểm tra hòm thư spam để tránh thất lạc email./.
2. Thời gian và địa điểm thi:
NGÀY

GIỜ CÓ
MẶT CỦA
THÍ SINH

ĐỐI
TƯỢNG

03/11/2022
(Thứ năm)

14g30

- CKI, CKII

MÔN THI

ĐỊA ĐIỂM THI

Phát phiếu báo dự thi và
Nghe phổ biến qui chế thi

Trường ĐHYK
Phạm Ngọc Thạch,

7g30
04/11/2022
(thứ sáu)

- CKI, CKII

Ngoại ngữ/ Cơ sở

Số 2, Dương Quang
Trung, Q.10

13g30

- CKI, CKII

Chuyên ngành

