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Số: 4125/QĐ-ĐHYHN Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018 

 
                                   

 QUYẾT ĐỊNH  
 

 Về việc ban hành các biểu mẫu tổ chức đánh giá luận văn/luận án sau đại học 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường Đại học Y Hà Nội; 

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo 
trình độ Tiến sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Bác sĩ nội trú; 

Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp II; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành biểu mẫu phục vụ tổ chức đánh giá luận văn/luận án sau 
đại học gồm các biểu mẫu kèm theo. 

Điều 2. Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học có trách nhiệm phổ biến các 
biểu mẫu đến các đơn vị liên quan và các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá 
luận văn/luận án sau đại học của trường Đại học Y Hà Nội. 

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng SĐH, HCTH, các Viện/Khoa/Bộ môn 
và các thành viên tham dự Hội đồng đánh giá luận văn/luận án chịu trách nhiệm thi 
hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
-Như điều 3; 
-Lưu VT, SĐH. 
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