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BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 2834/TB-ĐHYHN Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021 

 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  

Kính gửi: ...................................................................................., sinh ngày: .................................. 

Chuyên ngành dự thi: ...................................................................................................................... 

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo: 

Ông/bà đã trúng tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2021 của Trường Đại học Y Hà Nội theo Thông tư 

23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ. Nhà trường trân trọng mời ông/bà về nhập học như sau: 

1. Kế hoạch tập trung nhập học:  

- Thời gian: Từ 14h00 - 15h00 ngày 2 & 3/12/2021 (kế hoạch chi tiết xem tại website: 

sdh.hmu.edu.vn). Lịch học chính thức thực hiện từ ngày 06/12/2021. 

- Hình thức: Trực tuyến qua hệ thống zoom. 

2. Hình thức và thời gian đào tạo: tập trung, 02 năm.  

3. Học phí và các khoản thu theo quy định: Nộp học phí đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của nhà 

trường (mức thu và cách thức đóng học phí xem thông báo kèm theo). Học viên thuộc diện chính sách 

(nếu có): phải hoàn tất hồ sơ đề nghị xét miễn/giảm học phí trước ngày 17/12/2021, quá thời hạn trên 

nếu không có lý do chính đáng sẽ không được xem xét, giải quyết;  

4. Hồ sơ học viên 

- Quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền, nộp về Phòng QLĐT Sau đại học (nộp theo nhóm, 

nhóm trưởng tập hợp các thành viên lớp), số 325 nhà A1, hạn cuối tiếp nhận: 31/12/2021. Quá thời 

hạn trên không nộp, học viên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan liên quan;  

- Giấy chuyển sinh hoạt Đảng về Trường Đại học Y Hà Nội (đối với Đảng viên): trong đó phải xác 

nhận rõ hệ số lương đang hưởng. Nộp tại Văn phòng Đảng ủy P.114 tầng 1, nhà A1, điện thoại 

024.38523798 - 3103 (hạn cuối tiếp nhận: 31/12/2021). Quá thời hạn trên không nộp, học viên sẽ 

không được chuyển Đảng về Trường Đại học Y Hà Nội và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Đảng bộ 

cơ quan cử đi học;  

5. Một số lưu ý đối với học viên:  

a) Quyền lợi cá nhân như lương, phụ cấp hoặc chế độ khác liên quan trong thời gian đi học thực hiện 

theo quy định của cơ quan cử đi học và quy chế, quy định hiện hành;   

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Trường, các cơ sở thực hành, quy chế đào tạo Sau đại 

học, quy định của Nhà nước cũng như của cơ quan cử đi học;  

c) Giấy báo nhập học (cho từng học viên): nhận tại Phòng 325 nhà A1 vào các ngày 26, 29, 30/11/2021 

hoặc tại hội trường trong ngày nhập học; Giữ giấy này trong suốt khoá học.  

d) Quá ngày 31/12/2021, nếu không làm thủ tục nhập học và không có lý do chính đáng, nhà trường sẽ 

xoá tên ông/bà khỏi danh sách học viên; 

Thông tin chi tiết xem tại website: www.sdh.hmu.edu.vn./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, SĐH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
                            

 

 

 

Đoàn Quốc Hưng  
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