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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

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

Số: 1945/ĐHYHN-SĐH
V/v Lịch bảo vệ luận văn
học viên sau đại học

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Viện Đào tạo, Khoa, Bộ môn và đơn vị liên quan trong trường.
Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học năm học 2021-2022, nhà trường thông
báo đến các Viện đào tạo, Khoa, Bộ môn, các đơn vị liên quan (sau đây gọi tắt là
V/K/BM) một số nội dung liên quan đến việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các đối
tượng Cao học khóa 29, Chuyên khoa cấp II khoá 34 và Bác sĩ Nội trú khóa 45 (có lịch
cụ thể kèm theo) như sau.
1. Thời gian và hình thức tổ chức bảo vệ luận văn:
-

Thời gian bảo vệ luận văn bắt đầu từ ngày 12/09/2022 đến hết ngày 30/11/2022.
Những học viên không bảo vệ đúng lịch năm 2021 đã được nhà trường kéo dài
thời gian học tập phải bảo vệ trong khoảng thời gian từ 12/09/2022 đến
12/10/2022.

-

Căn cứ theo Thông báo số 591/TB-ĐHYHN ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc tổ chức giảng dạy cho học viên, sinh
viên trong tình hình mới của dịch bệnh COVID-19, năm 2022 nhà trường chỉ chấp
nhận hình thức họp Hội đồng trực tiếp để đánh giá luận văn cho học viên. Trường
hợp đặc biệt không đủ điều kiện để toàn bộ thành viên Hội đồng tham gia họp trực
tiếp cần báo cáo và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu. Quy trình và các biểu mẫu
sử dụng cho bảo vệ luận văn thực hiện theo Quyết định số 3589/QĐ-ĐHYHN
ngày 10/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội ban hành Quy trình
và các biểu mẫu dùng cho đánh giá luận văn sau đại học.

-

Đối với học viên bảo vệ không đúng lịch các V/K/BM đã đăng ký với Phòng
SĐH, học viên cần làm đơn xin hoãn có xác nhận đồng ý của người hướng dẫn và
lãnh đạo V/K/BM và gửi trước ngày bảo vệ theo lịch ít nhất là 15 ngày. Phòng
SĐH sẽ xếp lịch mới khi bố trí được hội trường bảo vệ và/hoặc cán bộ giám sát.
Các học viên không bảo vệ được trước ngày 30/11/2022 phải dừng học tập và làm
thủ tục để bảo vệ cùng khoá sau.

2. Một số nội dung các V/K/BM cần triển khai:
-

Thông báo lịch bảo vệ đến từng học viên và Thầy, Cô hướng dẫn khoa học;

-

Gửi hồ sơ của học viên về Phòng SĐH trước ngày bảo vệ luận văn ít nhất là 15
ngày;

-

Hồ sơ xin bảo vệ của mỗi học viên gồm:
+ Luận văn đúng quy cách (bìa mềm có gáy) có chữ ký xác nhận của giáo viên
hướng dẫn;
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+ Danh sách đề nghị Hội đồng chấm luận văn (theo mẫu gồm 07 thành viên,
không bao gồm giáo viên hướng dẫn) (của Viện/Khoa/Bộ môn);
+ Nhận xét quá trình học tập (của Viện/Khoa/Bộ môn);
+ Nhận xét quá trình làm luận văn (của giáo viên hướng dẫn);
+ Lý lịch khoa học của học viên (mẫu trên website), tự khai có xác nhận của cơ
quan công tác. Bác sĩ nội trú, học viên diện tự do để trống phần xác nhận;
+ Bản sao (không cần công chứng) bằng tốt nghiệp đại học;
+ Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (hóa đơn, giấy xác nhận bản
photo không cần công chứng) và lệ phí bảo vệ luận văn;
+ Bài báo/công trình nghiên cứu:
o Bài báo: photo trang bìa tạp chí, trang mục lục và toàn văn bài báo;
o Giấy xác nhận được chấp nhận đăng bài: photo giấy xác nhận đăng bài
và toàn văn bài báo đã gửi cho tạp chí.
o Đề tài các cấp: quyết định giao; quyết định/biên bản nghiệm thu đề tài;
+ Danh sách đối tượng nghiên cứu có xác nhận của cơ quan nơi thu thập số liệu;
-

Nhà trường chỉ ra quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn cho các học viên
đã đủ điều kiện để bảo vệ và nộp đủ các giấy tờ theo đúng quy định về nhà trường;

-

Viện/Khoa/Bộ môn nhắc các Thày/Cô tham dự Hội đồng mang theo giấy mời để
được bố trí chỗ để xe ưu tiên.

3. Việc tổ chức bảo vệ luận văn tại K/BM
-

Các K/BM đã đăng ký tổ chức tại đơn vị sẽ được Phòng SĐH phản hồi và hướng
dẫn việc phối hợp tổ chức

4. Thông tin chi tiết xin liên hệ:
-

Phụ trách khối đào tạo Chuyên khoa cấp II: ThS. Nguyễn Hồng Tươi; ĐT:
0941631101; email: hongtuoi95@hmu.edu.vn

-

Phụ trách khối đào tạo Bác sĩ nội trú: ThS. Đỗ Thị Thu Linh; ĐT: 0912745515;
email: thulinhdo@hmu.edu.vn

-

Phụ trách khối đào tạo Thạc sĩ: TS. Nguyễn Hoàng Thanh; ĐT: 0988435632;
email: nguyenhoangthanh@hmu.edu.vn.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Lưu trữ: VT, SĐH.
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