
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý:  

- Thời gian dành cho thông qua đề cương: Từ tháng 6 đến hết tháng 9 hàng năm. 
- Nếu có lý do chính đáng, được thay đổi đề tài hoặc thầy hướng dẫn (muộn nhất là 02 tháng sau khi thông qua đề cương) 
- Quá thời hạn cho phép mà đề cương chưa được tổ chức thông qua (trừ trường hợp có lý do chính đáng và có ý kiến Khoa/Bộ 

môn) hoặc nếu vì lý do nào đó không thể thực hiện được đề tài luận văn đã được duyệt học viên phải đăng ký nhận đề tài mới 
với khoá sau, không được phép đổi đề tài trong quá trình thực hiện luận văn.  

- (*) xem tại website: http://sdh.hmu.edu.vn/news/tID9940_Quy-trinh-va-mot-so-bieu-mau-van-ban-dung-cho-thong-qua-de-
cuong-luan-van-bac-si-noi-tru.html 

- Hoặc group NT39: https://www.facebook.com/groups/793589807321690/ 
         Group NT40: https://www.facebook.com/groups/814386801975064/ 
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- Lập danh sách dự 
kiến hội đồng, gồm 
07 người.  
- Gửi P. ĐTSĐH:  
     + Đề cương 
     + Danh sách 
     + Dự kiến ngày 
thông qua.  
 

- Dự thảo QĐ 
thành lập hội 
đồng thông qua 
đề cương, trình 
ký BGH.  
- Giấy mời (mẫu) 
- Mẫu giấy tờ 
khác(*). 

- Gửi thành viên hội 
đồng:  
     + Giấy mời 
     + Quyết định HĐ 
     + Đề cương 
- Tổ chức thông qua 
đề cương.  
- Thanh toán chế độ  

- Sửa theo góp ý của 
Hội đồng. 
- Xin chữ ký CTHĐ 
và Thầy hướng dẫn.  
- Nộp đề cương (đã 
sửa) và Biên bản 
(bản gốc) ≤ 10 ngày 
sau khi bảo vệ. 

 

 Ra quyết định 
giao đề tài và 
cán bộ hướng 
dẫn luận văn 
(sau khi hết 

lịch thông qua 
15 ngày). 

QUY TRÌNH THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC/BÁC SĨ NỘI TRÚ 


