
BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 1047/ĐHYHN-SĐH Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017 

V/v kế hoạch tổ chức tuyển sinh  
SĐH năm 2017 

 

 
Kính gửi:   - Các đơn vị trong toàn trường; 

- Các cán bộ tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học. 
 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2017, Ban Giám hiệu, Hội đồng 
tuyển sinh sau đại học Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh như sau: 
 

Thời gian Địa điểm Nội dung công việc Thành phần 

Trước 16h00 thứ năm 
27/07/2017 

SĐH 

Viện/Khoa/Bộ môn gửi danh 
sách tiểu ban chuyên môn 
xét tuyển NCS về phòng 
Quản lý Đào tạo Sau đại học. 

Viện/Khoa/BM, 
HĐTS, BTK. 

Thứ năm 
27/7/2017 

 

14h00 HTQT – A1 
Họp phổ biến kế hoạch và  
thống nhất chỉ tiêu tuyển 
sinh. 

HĐTS, Lãnh đạo 
V/K/BM, trưởng 
các tiểu ban 
chấm thi. 

16h00 HTQT – A1 Họp BTC, BTK tuyển sinh. 
HĐTS, BTC, 
BTK 

Thứ 3 
1/8/2017 

14h00 TTKT 
Họp rà soát nhiệm vụ tuyển 
sinh cùng TTKT&ĐBCL. 

BGH, SĐH, 
TTKT&ĐBCL 

Thứ tư 
02/8/2017 

14h00 GĐ 12  Tập huấn công tác coi thi. 
HĐTS, BCT, 
BTK 

Thứ năm 
03/8/2017 

14h00 GĐ 12  Tập huấn công tác coi thi. 
HĐTS, BCT, 
BTK 

Thứ tư và thứ năm  
02-03/8/2017 (cả ngày) 

Phòng 323 
SĐH-T3-A1 

 

- Viện/Khoa/Bộ môn nhận 
đề cương nghiên cứu của 
người dự tuyển NCS và 
các tài liệu để gửi các 
thành viên tiểu ban 
chuyên môn 

- Nộp bản đăng ký lịch 
đánh giá đề cương chi tiết 
cho từng thí sinh dự tuyển 
NCS. 

BTK, đại diện 
các Viện/ 
Khoa/Bộ môn có 
NCS dự tuyển. 

Thứ hai 
07/8/2017 

Công bố danh sách phòng thi của các thí 
sinh trên website Sau đại học. 

HĐTS, BTC, 
BTK 



Thời gian Địa điểm Nội dung công việc Thành phần 

Thứ hai 
07/8/2017 

11h00 Phòng SĐH 
Kiểm tra các khâu chuẩn bị 
của Ban thư ký. 

HĐTS, BTK, 
TTKTĐBCL. 

15h00 
Các phòng 

thi 

Dán danh sách phòng thi, sơ 
đồ phòng thi, quy trình thi tại 
khu vực thi. 

HĐTS, BTC, 
BTK, TTDVTH 

 
16h00 

 
Phòng SĐH 

Kiểm tra các khâu tổ chức 
thi tuyển và các phòng thi tại 
giảng đường và TTKT. 

HĐTS, BTC, 
TTKTĐBCL, 
BTK. 

Thứ ba 
08/8/2017 

8h00 
Các phòng 
thi tại ĐH 

Công Đoàn 

Gặp mặt thí sinh dự thi SĐH 
để phổ biến quy chế thi và 
phát thẻ dự thi. 

HĐTS, BCT, 
TTKTĐBCL, 
BTK, BTC, 
TTDVTH 

Thứ ba 
08/8/2017 

13h30-
16h30 

P. 313+314 
A1 

Sửa chữa thông tin thí sinh. 
HĐTS, BTK, 
TTKTĐBCL 

9-11/8/2017 Thi tuyển CKI, II, BSNT, CH có quy trình riêng. 

Thứ hai 
14/8/17 

 
14h00-
16h00 

HTQT-A1 

Gặp mặt thí sinh dự tuyển 
NCS để phổ biến Quy chế 
xét tuyển và lịch báo cáo đề 
tài nghiên cứu. 

HĐTS, BTK, thí 
sinh dự tuyển 
NCS. 

14h00 TTKTĐBCL Bàn giao phiếu TLTN. 
HĐTS, BTK, 
TTKTĐBCL, 
Ban TTGD, BV. 

Từ ngày 15-21/8/2017  
TTKTĐBCL 

A1 
Chấm thi tuyển CKI, II, CH, 
BSNT. 

HĐTS, BTK, 
BCT, 
TTKTĐBCL 

Từ ngày 15-25/8/2017 
Sáng: 8h00-12h00 

Chiều: 14h00-17h00 

Các Hội 
trường T3 – 

Nhà A1 
Xét tuyển NCS. 

HĐTS, BTK, các 
tiểu ban CM và 
ứng viên. 

Thứ ba 29/08/2017 Công bố kết quả tuyển sinh SĐH năm 2017. 
Từ ngày 29/8/2017 đến 
16h30 ngày 31/8/2017 

T3-A1 Nhận đơn phúc tra. HĐTS, BTK 

Thứ sáu 01/9/2017 Công bố điểm chấm phúc tra. 

Thứ 7 ngày 
9/9/2017 

8h00 
Hội trường 

Lớn 

Đăng ký chuyên ngành cho 
BSNT đủ điều kiện xét trúng 
tuyển. 

HĐTS, BTC, 
BTK 

Thứ tư ngày 
13/09/2017 

14h00 HTQT-A1 
Họp xét trúng tuyển sau đại 
học năm 2017. 

HĐTS, đại diện 
Lãnh đạo các 
V/K/BM. 



Các Viện/Khoa/Bộ môn có trách nhiệm thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học 
năm 2017 và lịch báo cáo đề cương nghiên cứu cho thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh 
như đã đăng ký lịch với Hội đồng tuyển sinh, gửi cho các thành viên tiểu ban chuyên 
môn đọc trước đề cương nghiên cứu của thí sinh và các tài liệu liên quan kèm theo. 

Đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn và thành viên tham gia thi tuyển nghiêm túc thực 
hiện. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu VT; SĐH.   

 
 


