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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

PHÒNG QLĐT SAU ĐẠI HỌC 
 

 

HƯỚNG DẪN DUYỆT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

ĐĂNG KÍ DỰ THI THẠC SĨ  NĂM 2021  

 
I. ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1. Văn bằng. Người dự tuyển phải có một trong các điều kiện sau: 

a) Có bằng đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, xem phụ 

lục số 2.; 

b) Có bằng đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và có chứng chỉ học bổ 

sung kiến thức khi nộp hồ sơ, xem phụ lục số 1.; 

c) Có bằng đại học ngành khác và có chứng chỉ học bổ sung kiến thức được đăng ký dự thi 

chuyên ngành Quản lý y tế, xem phụ lục số 1. 

2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn (tính đến ngày xét duyệt điều kiện dự thi): 

a) Đối với các chuyên ngành lâm sàng: Có ít nhất 02 năm công tác trong chuyên ngành dự 

thi; 

b) Đối với các chuyên ngành Y học cơ sở, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y học dự phòng và 

Y tế công cộng, Điều dưỡng: Có ít nhất 01 năm công tác trong chuyên ngành đăng ký dự thi. 

Nếu có bằng đại học thuộc khối ngành Sức khỏe ngành đúng hoặc phù hợp, hệ chính quy loại 

khá trở lên được đăng ký dự thi ngay; 

c) Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự thi lĩnh vực quản lý (ngành 

Quản lý y tế) thì phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi 

và có chứng chỉ bổ sung kiến thức trước khi dự thi.  

 

II. HỒ SƠ GỒM CÓ 

1. Đơn đăng ký dự thi: xác nhận và đóng dấu của cơ quan quản lý nhân sự 

2. Bằng và bảng điểm  

a) Nộp bản sao công chứng, trường hợp cần thiết có thể được yêu cầu xuất trình bản gốc 

để đối chiếu; 

b) Nếu là bằng tốt nghiệp đại học do nước ngoài cấp có thêm giấy xác nhận giá trị văn bằng 

của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Chứng chỉ định hướng/cơ bản hoặc bổ sung kiến thức (với các chuyên ngành yêu cầu):  

Nộp bản sao công chứng, trường hợp cần thiết có thể được yêu cầu xuất trình bản gốc để 

đối chiếu. 

4. Giấy tờ minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có): 

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (mẫu kèm theo hồ sơ) và: 

+ Bản sao công chứng Quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận làm việc của cơ quan 

có thẩm quyền quản lý nhân sự (nếu thuộc diện ưu tiên “1”). 

+ Bản sao minh chứng Ưu tiên mục 2, 3, 4, 5: Xác nhận của phòng Lao động và 

thương binh xã hội cấp Huyện trở lên. 

+ Bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu (nếu thuộc diện ưu tiên “6”).  

5. Hợp đồng lao động hoặc quyết định viên chức/công chức: 
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Hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng viên chức/công chức, quyết 

định phân công công tác chứng minh thâm niên chuyên ngành dự thi:  

Người dự tuyển công tác tại các cơ sở y tế ngoài công lập, ngoài hợp đồng lao động phải 

nộp kèm theo giấy phép hoạt động và danh mục chuyên ngành hoạt động của cơ sở y tế nơi 

người dự tuyển công tác (bản sao công chứng); 

6. Sơ yếu lý lịch 

 - Có dán ảnh và đóng dấu giáp lai ảnh, các trang; 

 - Có chữ kí và đóng dấu của cơ quan quản lý nhân sự (hoặc của UBND xã/phường đối với 

thí sinh tự do). 

7. Công văn hoặc quyết định cử đi thi/học: của cơ quan quản lý nhân sự. 

8. Giấy chứng nhận sức khoẻ (mẫu kèm theo của Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 

hướng dẫn khám sức khỏe) trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

9. Tờ khai đăng ký làm thẻ học viên liên kết với ngân hàng và bản sao công chứng 

CMND/CCCD/hộ chiếu (còn hạn lưu hành); 

10. phong bì đựng ảnh: 02 ảnh cỡ 3x4 cm.  

 

III. NHỮNG CHUYÊN NGÀNH YÊU CẦU CHỨNG CHỈ ĐỊNH HƯỚNG/CƠ BẢN 

HOẶC BỔ SUNG KIẾN THỨC 

(Xem phụ lục II trong thông báo tuyển sinh) 

 

IV. MIỄN THI NGOẠI NGỮ 

(Xem phụ lục III trong thông báo tuyển sinh) 

 

V. LƯU Ý 

1. Gửi câu hỏi thắc mắc về truyển sinh tại https://hmu.edu.vn/news/tID6694_huong-dan-va-giai-dap-

tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2021.html 

2. Hướng dẫn và giải đáp trực tuyến về tuyển sinh sau đại học 16h30-18h30 ngày 22/4/2021tại  

https://www.facebook.com/daihocyhanoi2014 
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