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THÔNG BÁO  

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 (lần 2) 
 

Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/18 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo giao trường Đại học y Hà Nội đào tạo các ngành trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ; 

Căn cứ Công văn số 1828/BYT-K2ĐT ngày 04/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn đào tạo CKI, CKII và BSNT trong năm học 2018-2019; 

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đào tạo trình độ 

thạc sĩ, chuyên khoa cấp I năm 2018 lần 2 sửa đổi và bổ sung một số điểm như sau: 

 

1. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  

1.1. Tuyển sinh bổ sung một số chuyên ngành sau: 

TT Ngành/chuyên ngành Năng 

lực đào 

tạo 
Môn thi cơ sở 

Môn thi chuyên 

ngành 

1. Điện quang và y học hạt nhân    

 - Y học hạt nhân 5 Giải phẫu Ngoại khoa 

2. Khoa học y sinh    

 - Ký sinh trùng và côn trùng y học 2 Sinh lý học Nội khoa 

3. Nội khoa    

 - Phục hồi chức năng 10 Sinh lý học Nội khoa 

4. 
Bệnh truyền nhiễm và các bệnh 

nhiệt đới 
   

 - Truyền nhiễm 10 Sinh lý học Nội khoa 

 

1.2. Một số thay đổi khác:  

- Tiếp tục đào tạo chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình nằm trong ngành Ngoại 

khoa. Chưa tuyển sinh chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ. 

- Chuyên ngành Lao và bệnh phổi nằm trong ngành Truyền nhiễm và các bệnh 

nhiệt đới. 

 

1.3. Các mục khác 

Thí sinh thực hiện theo thông báo tuyển sinh số 273/TB-ĐHYHN ngày 05 

tháng 3 năm 2018 của trường Đại học Y Hà Nội. 



 
 

2. ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN KHOA CẤP I 

Sửa đổi và bổ sung điều kiện dự tuyển, hồ sơ tuyển sinh trong thông báo tuyển 

sinh số 273/TB-ĐHYH như sau: 

2.1. Điều kiện dự tuyển:  

- Có bằng đại học thuộc ngành học tương ứng với chuyên ngành đăng ký dự thi. 

Riêng đối với những bác sỹ đang làm việc liên tục từ trước ngày 01/01/2012 

(ngày Thông tư số 41/2011/TT-BYT có hiệu lực) cho đến ngày đăng ký dự thi 

được dự thi chuyên ngành đang làm việc nhưng phải có xác nhận làm việc liên 

tục cho đến ngày nộp hồ sơ; 

- Phải có chứng chỉ hành nghề (theo quy định tại Luật Khám bệnh chữa bệnh) 

đúng chuyên ngành dự thi;  

- Không yêu cầu chứng chỉ định hướng chuyên khoa (với các chuyên ngành Kỹ 

thuật y học chuyên ngành xét nghiệm, Nhãn khoa, Tai mũi họng); 

- Không yêu cầu xác nhận thâm niên công tác.  

 

2.2. Hồ sơ tuyển sinh:  

- Thêm bản sao công chứng của chứng chỉ hành nghề; 

- Bỏ mục 5.5. 

 

2.3. Các mục khác: 

Thí sinh thực hiện theo thông báo tuyển sinh số 273/TB-ĐHYHN ngày 05 

tháng 3 năm 2018 của trường Đại học Y Hà Nội. 

 

Đề nghị các cơ sở đào tạo, các cơ sở y tế trong toàn quốc sớm thông báo và tạo 

điều kiện thuận lợi cho những người đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi kịp hoàn 

thành hồ sơ và nộp đúng thời hạn./.  

 

Nơi nhận:      

-  Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo (để báo cáo); 
-  Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Y Dược; 
-  Các cơ sở y tế; 
-  Các đơn vị trong trường; 
-  Lưu: VT, SĐH. 

 

 
 

 

 


