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THÔNG BÁO 
Kết quả tuyển sinh trình độ đại học, đợt 1 năm 2022  

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Vinh thông báo kết quả xét tuyển 

đại học chính quy năm 2022 như sau: 

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: Điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy, đợt 

1 năm 2022, theo phương thức xét kết quả thi THPT của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài 

thi/môn thi như sau: 
 

TT Ngành 
Mã 

ngành 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Tổ hợp 

môn  

Điểm 

trúng 

tuyển 

1 Y khoa 7720101 100, 500 B00 24,75 

2 Y học dự phòng 7720110 100, 500 B00 19,0 

3 Dược học 7720201 100, 500 A00, B00 23,5 

4 Điều dưỡng 7720301 100, 500 B00 19,0 

5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 100, 500 B00 20,5 

6 Y tế công cộng 7720801 100, 500 B00 15,5 
 

(Điểm trúng tuyển trên bao gồm cả điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực) 

II. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN: Danh sách trúng tuyển của tất 

cả các ngành, các phương thức xét tuyển (xét học bạ, xét kết quả thi THPT) được cập 

nhật trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh truy cập 

vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để xem kết quả xét tuyển của mình. 

Ghi chú: Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin 

từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh 

cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định. 

III. XÁC NHẬN NHẬP HỌC 

1. Thời gian xác nhận nhập học: Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học 

trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 

18/09/2022 đến 17h00’ ngày 30/09/2022.  

2. Quy trình xác nhận nhập học:  

Bước 1: Đăng nhập.  

Thí sinh truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Sau đó, nhập 

các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập. 

Bước 2: Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh từ menu Tra cứu 

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển. Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 

một kết quả là Đỗ hoặc Trượt. Nếu kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt tất cả các 

nguyện vọng đã đăng ký vào trường 

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/


 

Bước 4: Xác nhận nhập học 

Đối với nguyện vọng đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập 

học thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học. 

Bước 5: Nhấn “Đồng ý” để hoàn thành việc xác nhận nhập học. 

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học 

Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận 

nhập học thành công và nhà trường đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí 

sinh. Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được Hủy xác nhận nhập học. 

IV. TỔ CHỨC NHẬP HỌC 

1. Thời gian: Thí sinh nhập học trực tiếp vào ngày 01-02/10/2022. Bắt đầu tổ 

chức học theo kế hoạch từ ngày 03/10/2022 

2. Địa điểm nhập học: Trường Đại học Y khoa Vinh (161 - Nguyễn Phong Sắc, 

phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).  

3. Hồ sơ nhập học: 

(1). Hồ sơ sinh viên (theo mẫu Bộ GD&ĐT): Khai đầy đủ thông tin và có xác 

nhận địa phương 

(2). Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2022 (Đối với thí sinh lấy điểm thi 

THPT năm 2022 để xét tuyển)/Giấy chứng nhận kết quả thi THPT trước năm 2022 

(Đối với thí sinh lấy điểm thi THPT trước năm 2022 để xét tuyển): (Bản gốc và 01 bản 

phô tô công chứng); 

(3). Học bạ THPT (Bản gốc và 01 bản phô tô công chứng); 

(4). Bằng tốt nghiệp THPT (Bản gốc và 01 bản phô tô công chứng) hoặc Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022); 

(5). Giấy khai sinh (01 bản y sao);  

(6). Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (02 bản phô tô công chứng); 

(7). Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt nghĩa vụ quân sự (đối với nam); 

(8). Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu 

tiên, hộ khẩu...): (Bản gốc và 01 bản phô tô công chứng); 

(9). Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có); hạn nộp chậm nhất sau khi vào 

học chính khóa 02 tuần. 

(10). Ảnh 3 x 4: 02; ảnh 4 x 6: 01 cái (ảnh chụp thẳng, áo có cổ mầu trắng, nền 

xanh): chụp cùng một thời điểm (cách ngày nhập học không quá 6 tháng), mặt sau mỗi 

ảnh ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh. 

(11). Giấy báo nhập học (Bản gốc và 01 bản phô tô công chứng); 

V. LƯU Ý  

1. Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên không có đầy đủ giấy tờ theo quy định, Nhà 

trường sẽ chuyển thí sinh sang xét ở đối tượng không ưu tiên và thí sinh phải chịu 

trách nhiệm toàn bộ nếu không đủ điểm trúng tuyển vào trường. 

2. Các giấy tờ trên phải ghi đúng họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh như đã 

ghi trong hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2022 và cho vào túi đựng hồ sơ Trúng tuyển 

HS-SV có ghi đủ các thông tin ở ngoài bìa. 



3. Nhà trường chỉ nhập học những sinh viên đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu 

trên, có đủ tiêu chuẩn sức khoẻ và đăng ký nhập học đúng thời gian quy định. Ngoài 

ra không giải quyết (nếu không có lý do chính đáng). 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng Đào tạo Trường đại học Y khoa Vinh (161 - Nguyễn Phong Sắc, phường 

Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). 

Số điện thoại 0383.524.062 - 0967787489 - 0945.728.898. Thông tin về tuyển 

sinh, đào tạo được đăng tải trên Website http://vmu.edu.vn. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS. Cao Trường Sinh 
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