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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: 1466/ĐHYHN-TB Hà Nội, ngày 28  tháng 06  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Danh sách thí sinh Chuyên khoa cấp II, I và Thạc sĩ 

tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 (lần 2) 
 

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2021, căn cứ vào biên bản 

của Ban xét duyệt hồ sơ dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2021, trường Đại học 

Y Hà Nội thông báo danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học 

năm 2021. Đề nghị ông (bà) kiểm tra các thông tin cá nhân (mã hồ sơ, họ tên, 

ngày sinh, chế độ ưu tiên (nếu có), các môn dự thi (chú ý môn ngoại ngữ được 

miễn thi (nếu có)) và phản hồi về Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học chậm nhất 

16h00 ngày 09/07/2021. Ông (bà) có yêu cầu cập nhật hồ sơ đề nghị liên hệ với 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học càng sớm càng tốt. Sau thời gian trên nhà 

trường không chịu trách nhiệm nếu thông tin của ông (bà) có sai sót. 

Ông (bà) dự thi Chuyên khoa cấp II đề nghị phản hồi bằng email về địa 

chỉ: Chuyenkhoa2@hmu.edu.vn. 

Ông (bà) dự thi Chuyên khoa cấp I đề nghị phản hồi bằng email về địa 

chỉ: Chuyenkhoa1@hmu.edu.vn. 

Ông (bà) dự thi Thạc sĩ đề nghị phản hồi bằng email về địa chỉ: 

Caohoc@hmu.edu.vn. 

Những giấy tờ cần cập nhật đề nghị ông (bà) gửi về phòng tiếp nhận hồ sơ 

sau đại học: phòng 325 tầng 3 nhà A1, trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất 

Tùng, Đống Đa, Hà Nội trước 16h30 ngày 30/07/2021. 

Thông tin về kế hoạch ôn tập tuyển sinh sau đại học năm 2021, ông (bà) 

theo dõi thông báo trên website nhà trường: sdh.hmu.edu.vn. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, SĐH. 

 
  


