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                 Hà Nội, ngày 03 tháng 12  năm 2019 

THÔNG BÁO 

Kính gửi:  Học viên Sau đại học 
 

Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng kính mời ông (bà) về dự Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau 

đại học của Trường Đại học Y Hà Nội đợt 3 năm 2019 cho Chuyên khoa cấp II và Thạc sĩ cụ thể: 

Ngày 26/12/2019: Trao bằng cho các chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Da liễu, Dị ứng 

miễn dịch lâm sàng, Điều dưỡng, Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh, Hóa sinh, Huyết học-Truyền 

máu, Hồi sức cấp cứu, Lao, Miễn dịch, Mô phôi, Ngoại khoa, Nhi khoa, Nhãn khoa, Nội khoa.  

Ngày 27/12/2019: Trao bằng cho các chuyên ngành: Dinh dưỡng, Dịch tễ học, Phẫu thuật 

tạo hình, Phục hồi chức năng, Quản lý bệnh viện, Răng Hàm Mặt, Sản phụ khoa, Tâm thần, 

Thần kinh, Nội tim mạch, Tai Mũi Họng, Truyền nhiễm, Ung thư, Vi sinh, Kỹ thuật y học, Pháp 

y, Y học cổ truyền, Y tế công cộng, Y học dự phòng.  

Chương trình cụ thể: 

Thời gian:  

+ 8h00-11h30 ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2019: Nhận chứng chỉ, bảng điểm và tập 

dượt cho buổi lễ. 

+ 13h30 đến 17h00 ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2019: Lễ tốt nghiệp và trao bằng. 

Địa điểm: Hội trường Lớn - Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, HN  
 

Để công tác chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp và trao bằng được tốt, đề nghị các học viên Sau đại 

học phản hồi các thông tin sau: 

1. Họ và tên học viên:..........................Chuyên ngành đào tạo:..................................... 

2. Có về dự Lễ trao bằng?               Có                                          Không  

3. Có cần nhận giấy mời?               Có                                          Không  

4. Có đăng ký người nhà đến dự?     Có                                         Số lượng:................... 

Do số lượng ghế trong hội trường Lớn có hạn nên chúng tôi chỉ dành 100 ghế cho người nhà 

học viên và ưu tiên những người đăng ký trước cho đến hết. Thông tin phản hồi xin gửi đến các 

chuyên viên quản lý khối bằng email trước 16h00 ngày 13 tháng 12 năm 2019. 

+ QL khối Chuyên khoa cấp II: Ông Nguyễn Hồng Tươi, ĐT: 0941631101; email: 

hongtuoi95@hmu.edu.vn 

+ QL khối Thạc sĩ: Ông Nguyễn Hoàng Thanh, ĐT: 0988435632; email: 

nguyenhoangthanh@hmu.edu.vn 
 

Nhà trường sẽ công bố vị trí ngồi trong hội trường của học viên tại website của sau đại 

học: www.sdh.hmu.edu.vn trước ngày 23/12/2019, học viên phải xem trước khi đến dự Lễ tốt 

nghiệp và trao bằng. Những học viên không đến tập dượt vào buổi sáng sẽ không được dự Lễ tốt 

nghiệp và trao bằng vào buổi chiều. Nhà trường chỉ tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các 

học viên có gửi lại phản hồi. 

Trân trọng./. 
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