
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐHY HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   493/ĐHYHN - SĐH  
V/v ôn tập và thi tuyển 
CKI, CKII năm  2016 

Hà Nội, ngày 19 tháng  4 năm 2016 

        
                  Kính gửi:  Viện/ Khoa/ Bộ môn   
 
     Để chuẩn bị cho việc ôn tập và thi tuyển CKI và CKII, năm 2016, Nhà trường 
sẽ tập trung thí sinh vào 13h30 ngày 04 tháng 5 năm 2016. Ban giám hiệu gửi tới 
các Bộ môn kế hoạch cụ thể về ôn tập và thi tuyển cho các thí sinh như sau:  
I. Kế hoạch ôn thi:  
   1. Môn chuyên ngành: 
   A. Đối với CKII: 8h00 ngày 05/5/2016 các thí sinh có mặt tại bộ môn thuộc 
chuyên ngành dự thi tuyển để nghe bộ môn phổ biến kế hoạch học ôn thi. 
Thời gian ôn thi: Các buổi sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu trong tuần và kết 
thúc trước ngày 24/05/2016.  
   B. Đối với CKI: 14h00 chiều ngày 05/5/2016 các thí sinh có mặt tại bộ môn 
thuộc chuyên ngành dự thi tuyển để nghe bộ môn phổ biến kế hoạch học ôn thi. 
Thời gian ôn thi: Các buổi sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu trong tuần và kết 
thúc trước ngày 24/5/2016.  
   C.  Địa điểm ôn thi cho CKI, CKII: Tại Bộ môn. 
Nội dung ôn thi:             
         -  Đối với thi tuyển CKI: Gồm 20 tiết nằm trong chương trình đào tạo ở bậc 
đại học (riêng chuyên ngành Y học gia đình ôn thi môn chuyên ngành gồm có: 8 
tiết Nội, 8 tiết Ngoại, 8 tiết Sản phụ khoa, 8 tiết Nhi). 
         - Đối với thi tuyển CKII: Gồm 20 tiết nằm trong chương trình đào tạo CKI. 
    2. Môn Ngoại ngữ cho CKII:  
Thời gian ôn thi: Bộ môn Ngoại ngữ cho thí sinh ôn thi bắt đầu từ 14h00 ngày 
05/5/2016 (gồm 40 tiết ôn thi buổi chiều thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu trong tuần 
và kết thúc trước ngày 24/05/2016).  
Địa điểm ôn thi: Tại khu Hồ Đắc Di và B3, Bộ môn đăng kí giảng đường với 
Trung tâm dịch vụ tổng hợp của Nhà trường. 
Nội dung ôn thi: Tương đương trình độ C trong đó có các vấn đề liên quan đến 
ngành Y. 
   3. Môn cơ sở cho CKI:  
Môn thi: Môn Vi sinh cho chuyên ngành Da liễu và Truyền nhiễm; môn Mô phôi 
cho chuyên ngành Giải phẫu bệnh; môn Khoa học môi trường cho chuyên ngành Y 
học dự phòng; môn Giải phẫu cho các chuyên ngành thuộc hệ Ngoại; môn Sinh lí 
học cho các chuyên ngành thuộc hệ Nội và Y học gia đình; môn Sinh học cho 



chuyên ngành Hoá sinh,Vi sinh và Kỹ thuật y học - Xét nghiệm; môn Giải phẫu 
bệnh cho chuyên ngành Ung thư. 
Thời gian ôn thi: Bộ môn cho thí sinh ôn thi bắt đầu từ 14h00 ngày 05/5/2016 
(gồm 20 tiết ôn thi vào các buổi chiều thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu trong tuần và 
kết thúc trước ngày 24/05/2016).  
Địa điểm ôn thi: Bộ môn tự sắp xếp hoặc đăng kí giảng đường với Trung tâm dịch 
vụ tổng hợp của Nhà trường. 
Nội dung ôn thi: Trong chương trình đào tạo ở bậc đại học. 
II. Kế hoạch thi tuyển:   
   1. Thời gian thi: Tổ chức thi vào ngày 28/5/2016.  
Buổi sáng: CKI và CKII thi môn lí thuyết chuyên ngành.  
Buổi chiều: CKI thi môn cơ sở, CKII thi môn Ngoại ngữ.    
   2. Đề thi:   
     2.1 Đối với CKI : 
- Môn chuyên ngành: Thi viết, thời gian thi 120 phút. (Riêng đề thi cho CKI 
chuyên ngành Y học gia đình, mỗi bộ môn: Nội tổng hợp, Ngoại, Phụ sản, Nhi ra 
10 câu hỏi và đáp án đựng trong phong bì riêng). 
- Môn cơ sở: Thi viết, thời gian thi 120 phút. 
     2.2 Đối với CKII: 
- Môn chuyên ngành: Thi viết, thời gian thi 120 phút. Môn Ngoại ngữ:  Thi viết, 
thời gian thi 120 phút. Đề thi gồm dịch và đọc hiểu trong đó có các từ liên quan 
đến chuyên ngành Y nằm trong chương trình ôn thi. 
   3. Địa điểm thi: Khu giảng đường Hồ Đắc Di và B3. 
     Theo kế hoạch ôn tập và thi tuyển trên, Ban giám hiệu Nhà trường đề nghị các 
bộ môn gửi về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 08/5/2016 những nội dung 
sau: 
Danh sách tiểu ban bồi dưỡng kiến thức ôn thi, tiểu ban chấm thi tuyển, nội dung 
ôn thi (20 vấn đề). 
 
  
Nơi nhận:                                                     
-  Như kính gửi;                                                                              
-  Lưu: VT, SĐH; 

 
 

 
 



 


