
Học viện Quân Y công bố phương án tuyển sinh 2017 

Năm 2017, trường Học viện Quân Y xét tuyển với tổng chỉ tiêu là 
438. Trong đó có 238 chỉ tiêu quân sự. 

Theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự, mỗi thí sinh phải làm 2 loại hồ sơ 
riêng biệt: 1 bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban TSQS Bộ Quốc phòng phát 
hành, 1 bộ hồ sơ đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD & ĐT phát hành. 

Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào các trường 
trong quân đội, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện 
vọng cao nhất) vào trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển, các nguyện vọng còn lại 
thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các 
trường quân đội, thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ GD & ĐT. 

Các trường Quân đội chỉ xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đại học, cao đẳng 
quân sự những thí sinh đã qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn, dự Kỳ thi THPT quốc 
gia năm 2017 lấy điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng và nộp hồ sơ xét 
tuyển về đúng trường đăng ký sơ tuyển. 

Trường hợp thí sinh không gửi đủ hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 về trường 
đã nộp hồ sơ sơ tuyển theo đúng thời gian quy định của Bộ GD-ĐT thì sẽ mất 
quyền xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường đã sơ tuyển. 

Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường không 
nộp hồ sơ sơ tuyển thì không được xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường đó. 

Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 của trường Học viện Quân Y 
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1 HỌC VIỆN QUÂN Y       438 
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a) Các ngành đào tạo đại học quân 

sự 

YQH     238 

  * Ngành Bác sĩ đa khoa   D720101 1. Toán, Hóa, 

Sinh 

2. Toán, Lý, 

Hóa 

238 

            

  

  - Thí sinh có hộ khẩu thường trú 

phía Bắc 

      167 

  + Xét tuyển thí sinhNamtổ hợp B00       100 

  + Xét tuyển thí sinhNamtổ hợp A00       33 

  + Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00       11 

  + Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00       03 

  + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí 

sinh Nam 

      17 

  + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí 

sinh Nữ 

      03 

  - Thí sinh có hộ khẩu thường trú 

phía Nam 

      71 

  + Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp 

B00 

      43 

  + Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp 

A00 

      14 



  + Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00       05 

  + Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00       01 

  + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí 

sinh Nam 

      07 

  + Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí 

sinh Nữ 

      01 

b) Các ngành đào tạo đại học dân sự DYH     200 

  - Ngành Bác sĩ đa khoa   D720101 1. Toán, Lý, 

Hóa 

2 .Toán, Hóa, 

Sinh 

150 

  - Ngành Dược sĩ đại học   D720401 Toán, Lý, Hóa 50 

            

 

 


