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KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Thời gian Địa điểm Công việc

09/10 Trực tuyến Phổ biến kế hoạch tuyển sinh SĐH

Chiều 11/10 Nhà B Phát thẻ dự thi và xét nghiệm cho CKI

Sáng 12/10 Nhà B Phát thẻ dự thi và xét nghiệm cho BSNT

Chiều 12/10 Nhà B
Phát thẻ dự thi và xét nghiệm cho

CH+CKII

13-16/10 TTKT (nhà A6) Thi tuyển (Có quy trình riêng)

DK 26 -

27/10
ĐHYHN Công bố điểm + nhận Đơn phúc tra

29 - 30/10 ĐHYHN Công bố điểm phúc tra

9/11 Hội trường lớn Đăng ký chuyên ngành dự thi BSNT

10/11 ĐHYHN Họp HĐTS xét trúng tuyển SĐH 2021

22/11 ĐHYHN Nhập học của học viên SĐH năm 20212



QUY TRÌNH THI TUYỂN CKI
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Thời gian Ca thi Môn thi Đối tượng

Thứ tư

13/10/2021

Sáng

Ca 1
Chuyên

ngành
Chuyên khoa I1

Ca 2
Chuyên

ngành
Chuyên khoa I2

Chiều

Ca 3 Cơ sở Chuyên khoa I1

Ca 4 Cơ sở Chuyên khoa I2

Nhóm chuyên ngành CKI1 và CKI2: Chi tiết trong quy trình thi



QUY TRÌNH THI TUYỂN CKII
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Thời gian Ca thi Môn thi Đối tượng

Thứ sáu
15/10/2021

Chiều Ca 4
Chuyên
ngành Chuyên khoa II

Thứ bảy
16/10/2021

Sáng Ca 1 Ngoại ngữ Chuyên khoa II



QUY TRÌNH THI TUYỂN BSNT & THẠC SĨ
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Thời gian Ca thi Môn thi Đối tượng

Thứ năm
14/10/2021

Sáng

Ca 1 Chuyên ngành 1 BSNT Y khoa

Ca 2
Chuyên ngành 1 BSNT RHM, YHCT, YHDP

Chuyên ngành Thạc sĩ1

Chiều

Ca 3 Chuyên ngành 2 BSNT Y khoa

Ca 4
Chuyên ngành 2 BSNT RHM, YHCT, YHDP

Cơ sở Thạc sĩ1

Thứ sáu
15/10/2021

Sáng
Ca 1 Ngoại ngữ BSNT

Ca 2 Ngoại ngữ Thạc sĩ

Chiều

Ca 3 Cơ sở BSNT Y khoa

Ca 4
Cơ sở BSNT RHM, YHCT, YHDP

Chuyên ngành Thạc sĩ2

Thứ bảy
16/10/2021

Sáng Ca 1 Cơ sở Thạc sĩ2

Nhóm chuyên ngành Thạc sĩ1 và Thạc sĩ2: Chi tiết trong quy trình thi



QUY TRÌNH THI CHUYÊN NGÀNH VÀ CƠ SỞ
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THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
HIỆU 

LỆNH LOA
SÁNG CHIỀU

CA 1 CA 2 CA 3 CA 4

6h30 9h00 13h00 15h30
Thí sinh tập trung tại điểm tập trung (nhà B) để kiểm tra y

tế, đảm bảo điều kiện trước khi thi

6h30 13h00

HĐTS, BTC, BTK, các cá nhân tham gia công tác tuyển

sinh tập trung tại phòng Hội đồng thi (HTQT, Tầng 3 nhà

A1)

6h55 13h25 Cán bộ vào vị trí được phân công

7h00 9h30 13h30 16h00 Gọi thí sinh vào phòng thi và đối chiếu với bảng ảnh HT Loa

7h15 9h45 13h45 16h15

- Thí sinh đăng nhập, kiểm tra thông tin

- Xử lý sự cố tại các phòng thi (nếu có)

- CBCT đối chiếu thông tin giữa giao diện thi, thẻ dự thi

và thí sinh. Cho thí sinh ký vào danh sách thi

HT Loa

7h30 10h00 14h00 16h30
- Thí sinh bắt đầu làm bài

- CBCT kiểm tra SBD trên danh sách thi và giao diện thi
HT Loa

7h45 10h15 14h15 16h45 CBCT hoàn thiện báo cáo nhanh

8h45 11h15 15h15 17h45 Thông báo còn 15 phút làm bài HT Loa

9h00 11h30 15h30 18h00
- Hết giờ làm bài

- Xử lý sự cố khi thí sinh nộp bài (nếu có)
HT Loa

11h35 18h05 CBCT tập trung tại Phòng Hội đồng
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SÁNG
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

HIỆU 

LỆNH LOACA 1 CA 2

6h30 8h30
Thí sinh tập trung tại điểm tập trung (nhà B) để kiểm tra y

tế, đảm bảo điều kiện trước khi thi

6h30
HĐTS, BTC, BTK, các cá nhân tham gia công tác tuyển

sinh tập trung tại phòng Hội đồng thi (HTQT - T3 nhà A1)

6h55 Cán bộ vào vị trí được phân công

7h00 9h00 Gọi thí sinh vào phòng thi và đối chiếu với bảng ảnh HT Loa

7h15 9h15

-Thí sinh đăng nhập, kiểm tra thông tin

-Xử lý sự cố tại các phòng thi (nếu có)

-CBCT đối chiếu thông tin giữa giao diện thi, thẻ dự thi và

thí sinh. Cho thí sinh ký danh sách thi

HT Loa

7h30 9h30
-Thí sinh bắt đầu làm bài.

-CBCT kiểm tra SBD trên danh sách thi và giao diện thi
HT Loa

7h45 9h45 CBCT hoàn thiện báo cáo nhanh HT Loa

8h15 10h15 Thông báo còn 15 phút làm bài HT Loa

8h30 10h30
-Hết giờ làm bài

-Xử lý sự cố khi thí sinh nộp bài (nếu có)
HT Loa

10h35 CBCT tập trung tại phòng hội đồng và nộp hồ sơ thi

QUY TRÌNH THI NGOẠI NGỮ



NHỮNG THÍ SINH ĐƯỢC THAM DỰ 

KỲ THI TUYỂN SINH SĐH NĂM 2021

• Có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

• Tại thời điểm tham dự kỳ thi, thí sinh KHÔNG có chẩn đoán mắc

COVID-19, KHÔNG xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, KHÔNG

thuộc diện bắt buộc cách ly theo các quy định của Bộ Y tế và chính

quyền địa phương.

• Thí sinh đã hoàn thành thời gian cách ly y tế/theo dõi sức khoẻ tại nhà,

nơi lưu trú (nếu có) theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa

phương và có kết quả xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 âm tính

do một cơ quan y tế được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm và công bố kết

quả trong vòng 72h trước khi tham dự kỳ thi.



CÁC TIÊU CHÍ SÀNG LỌC NGUY CƠ CỦA THÍ SINH

(KHÔNG PHẢI THÍ SINH NÀO CŨNG CẦN XN 72 GIỜ)

Nhóm có yếu tố dịch tễ

• Đến từ các khu vực nguy cơ cao hơn Hà Nội (https://moh.gov.vn/dia-

diem-cach-ly) .

• Đến từ khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-Ttg, đã hoàn thành cách ly

hoặc tự theo dõi sức khoẻ theo quy định ở Công văn 6386/BYT-MT ngày

6 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế

• F1 hoặc F2 đã hoàn thành cách ly theo quy định ở Hướng dẫn tạm thời

giám sát và phòng chống COVID-19 ban hành theo Quyết định số

3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế

• Tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 và đã

hoàn thành cách ly và xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế và cơ sở

điều trị

Nhóm không có yếu tố dịch tễ

• Thí sinh không thuộc các nhóm ở trên và không công tác ở các cơ sở

khám chữa bệnh

• Thí sinh không thuộc các nhóm ở trên và đang công tác ở các cơ sở

khám chữa bệnh

https://moh.gov.vn/dia-diem-cach-ly


NGÀY ĐẾN NHẬN THẺ VÀ XÉT NHIỆM 11 VÀ 12/10/2021 

(THÍ SINH XEM LẠI DANH SÁCH TRONG THÔNG BÁO 

NGÀY 10/10/2021 VÀ TỰ ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHÍ XN)

• Lối vào số 1 vào khu giảng đường Hồ Đắc Di: Dành cho các thí sinh

không có yếu tố dịch tễ và không đăng ký xét nghiệm

• Lối vào số 2 vào sảnh tầng 1 nhà B: Dành cho các thí sinh không có

yếu tố dịch tễ và có đăng ký xét nghiệm

• Lối vào số 3 vào đường đi giữa nhà B2 vào sảnh nhà B3: Dành cho

thí sinh có yếu tố dịch tễ (có hoặc không đăng ký xét nghiệm)

• Đối với các thí sinh có triệu chứng nghi ngờ (xuất hiện ít nhất 2 trong

số các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người-mệt mỏi-ớn

lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác): không tập trung tại

các vị trí nói trên. Khi đến Trường cần đến khu sàng lọc bệnh

COVID-19 của bệnh viện (khu S) để sàng lọc và thực hiện theo

hướng dẫn.
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KẾ HOẠCH PHÁT THẺ DỰ THI VÀ XÉT NGHIỆM CHO CKI

Ngày
Thời gian cho từng nhóm

(Yêu cầu thí sinh tuyệt đối tuân thủ)

Nơi làm thủ tục

khai báo y tế

Nơi

nhận

thẻ

Chiều

11.10

(13h30-

15h00)

13h30

Huyết học và truyền máu, Dinh

dưỡng, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp

cứu, Ung thư, Lao và bệnh phổi

Thí sinh không xét

nghiệm đi lối vào số

1 làm thủ tục tại khu

giảng đường Hồ

Đắc Di

Thí sinh có đăng ký

xét nghiệm đi lối

vào số 2 làm thủ tục

tại sảnh ngoài nhà

B xét nghiệm xong

sẽ nhận thẻ

Sảnh 

tầng 1 

phía 

trong 

nhà B

13h40 Nội khoa, Nhi khoa

13h50

Nội tim mạch, Phục hồi chức năng,

tâm thần, thần kinh, Y học cổ truyền,

Y học gia đình, Y học hạt nhân, Chẩn

đoán hình ảnh

14h00
Ngoại khoa, Phẫu thuật tạo hình,

Nhãn khoa, Răng hàm mặt

14h10 Sản phụ khoa, Tai mũi họng

14h20 Các chuyên ngành còn lại

14h30
Tất cả các thí sinh có nguy cơ dịch tễ

của tất cả các chuyên ngành

Đi lối vào số 3 vào

sảnh nhà B

Sảnh

tầng 1 

nhà B



KẾ HOẠCH PHÁT THẺ DỰ THI VÀ XÉT NGHIỆM CHO BSNT

Ngày Thời gian

Nơi làm thủ tục khai 

báo y tế

Nơi 

nhận 

thẻ

Sáng

12.10

(08h00 -

10h00)

08h00
Thí sinh dự thi các phòng thi 

thuộc tầng 4 (nhà A6)
Thí sinh không xét 

nghiệm đi lối vào số 1 

làm thủ tục tại khu 

giảng đường Hồ Đắc 

Di 

Thí sinh có đăng ký 

xét nghiệm đi lối vào 

số 2 làm thủ tục tại 

sảnh ngoài nhà B xét 

nghiệm xong sẽ nhận 

thẻ

Sảnh 

tầng 1 

phía 

trong 

nhà B

08h30
Thí sinh dự thi các phòng thi 

thuộc tầng 3 (nhà A6)

09h00
Thí sinh dự thi các phòng thi 

thuộc tầng 2 (nhà A6)

09h30 Tất cả thí sinh có nguy cơ dịch tễ 
Đi lối vào số 3 vào 

sảnh nhà B

Sảnh

tầng 1 

nhà B



KẾ HOẠCH PHÁT THẺ DỰ THI VÀ XÉT NGHIỆM CHO THS+CKII

Ngày
Đối

tượng
Thời gian

Nơi làm thủ tục khai báo y tế Nơi

nhận thẻ

Chiều

12.10

(13h30 

-

16h00)

Ths

13h30

Chẩn đoán hình ảnh, Da liễu, Dị ứng, Gây

mê hồi sức, Giải phẫu bệnh, Giải phẫu

người, Hóa sinh, Hồi sức cấp cứu, Huyết

học - Truyền máu, Lão khoa, Mô phôi

Thí sinh không xét nghiệm đi lối

vào số 1 làm thủ tục tại khu giảng

đường Hồ Đắc Di

Thí sinh có đăng ký xét nghiệm đi

lối vào số 2 làm thủ tục tại sảnh

ngoài nhà B xét nghiệm xong sẽ

nhận thẻ

Sảnh

tầng 1 

phía

trong nhà

B

13h50

Nhi khoa, Nội khoa, Nội tim mạch, Phẫu

thuật tạo hình, Phục hồi chức năng, Sản

phụ khoa, Tai mũi họng, Tâm thần

14h10

Thần kinh, Truyền nhiễm, Ung thư, Vi sinh, 

Y học cổ truyền, Y học hạt nhân, Y pháp, Y 

sinh học di truyền, Răng hàm mặt

14h30 Các chuyên ngành còn lại

14h50
Tất cả các thí sinh có yếu tố dịch tễ thuộc

tất cả các chuyên ngành
Đi lối vào số 3 vào sảnh nhà B

Sảnh

tầng 1 

nhà B

CKII

15h00

Chẩn đoán hình ảnh, Da liễu, Dị ứng, Gây 

mê hồi sức, Giải phẫu bệnh, Hóa sinh y học, 

Hồi sức cấp cứu, Huyết học truyền máu, 

Ngoại khoa, Nhãn khoa, Nhi khoa

Thí sinh không xét nghiệm đi lối

vào số 1 làm thủ tục tại khu giảng

đường Hồ Đắc Di

Thí sinh có đăng ký xét nghiệm đi

lối vào số 2 làm thủ tục tại sảnh

ngoài nhà B xét nghiệm xong sẽ

nhận thẻ

Sảnh

tầng 1 

phía

trong nhà

B15h30 Các chuyên ngành còn lại

15h50
Tất cả các thí sinh có yếu tố dịch tễ thuộc 

tất cả các chuyên ngành
Đi lối vào số 3 vào sảnh nhà B

Sảnh

tầng 1 

nhà B



LƯU Ý THÍ SINH NGÀY ĐẾN DỰ THI

• Thí sinh đọc kỹ Thông báo số 2, bao gồm thông tin về danh sách

thí sinh phân bố theo phòng thi, phòng chờ và Quy trình phòng

chống dịch sẽ đăng trên website sdh.hmu.edu.vn vào ngày

10/10/2021

• Sau khi khai báo y tế, thi sính đến ngồi chờ trong các Giảng

đường đã được quy định (Lưu ý ngồi giãn cách).

• Khi có hiệu lệnh của BTC di chuyển theo hàng 1, xuống sảnh nhà

B và sau đó theo sự chỉ dẫn đến khu vực thi nhà A6.

• Đối với các thí sinh có triệu chứng nghi ngờ (xuất hiện ít nhất 2

trong số các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người-mệt

mỏi- ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác): không tập

trung tại các vị trí nói trên. Khi đến Trường cần đến khu sàng

lọc bệnh COVID-19 của bệnh viện (khu S) để sàng lọc và thực

hiện theo hướng dẫn.



LƯU Ý THÍ SINH NGÀY ĐẾN DỰ THI

1. Phải tập trung tại nhà B trong các ngày thi theo quy trình đã

được thông báo để kiểm tra y tế và đóng dấu xác nhận. Không

có dấu thì không được vào khu vực thi.

2. Phải đeo khẩu trang (không sử dụng khẩu trang vải) trong suốt

quá trình ở Trường (kể cả ở không gian mở và không gian kín)

3. Thí sinh tự chuẩn bị nước uống (chai nước cần bóc hết nhãn)

4. Rất hạn chế đem đồ đạc cá nhân, thí sinh tự chịu trách nhiệm

về tài sản cá nhân nếu mang theo vào các ngày thi.

5. Chỗ để xe ô tô trong trường rất hạn chế. Vì vầy, đề nghị thí sinh

không đi ô tô đến trường.

6. Thí sinh mang ô/áo mưa gọn nhẹ trong các ngày thi phòng

trường hợp trời mưa NHƯNG PHẢI để ở ngoài khu vực thi.

7. Tuân thủ nghiêm túc mọi hướng dẫn của nhà trường



MỘT SỐ VẬT DỤNG ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI

1. Đồng hồ truyền thống;

2. Ví tiền loại nhỏ, có thể để trong túi quần;

3. Bút chì (KHÔNG cầm theo bút bi);

4. Máy tính cầm tay (theo danh mục được Bộ GD&ĐT cho

phép);

5. Chai nước uống (vỏ trong suốt, bóc nhãn)

MỘT SỐ VẬT DỤNG KHÔNG ĐƯỢC MANG VÀO PHÒNG THI

1. Đồng hồ thông minh

2. Điện thoại (kể cả không sử dung), các đồ điện tử (kể cả

không bật)

3. Bình nước có vỏ không nhìn được xuyên qua bình

4. Tài liệu học tập (kể cả tài liệu không liên quan môn thi)

5. Các vật kim loại có đầu nhọn



XỬ LÝ VI PHẠM CỦA THÍ SINH
(QĐ số 1817/QĐ-ĐHYHN ngày 15/6/2021 

Xử lý vi phạm quy chế (Điều 23).

1. Thí sinh vi phạm quy chế đều phải lập biên bản.

2. Các hình thức xử lý vi phạm.

Khiển trách đối với thí sinh mắc lỗi sau:

+ Nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn.

+ Mất trật tự bị nhắc nhở nhiều lần.

+ Tiếp tục làm bài khi có hiệu lệnh kế thúc buổi thi

-> Do CBCT quyết định và bị trừ 25% điểm.



XỬ LÝ VI PHẠM CỦA THÍ SINH
(QĐ số 1817/QĐ-ĐHYHN ngày 15/6/2021 

Cảnh cáo đối với các lỗi sau:

+ Đã bị khiển trách nhưng vẫn vi phạm.

+ Mang vào phòng thi: vũ khí, chất gây nổ, rượu/bia hoặc

vật dụng nguy hiểm khác.

+ Trao đổi tài liệu hoặc giấy nháp cho bạn, sử dụng giấy

nháp không hợp lệ.

+ Chép bài của bạn, đưa, nhận giấy nháp

→ Do CBCT lập biên bản, thu tang vật, và quyết định

→ Thí sinh bị trừ 50% điểm.



XỬ LÝ VI PHẠM CỦA THÍ SINH
(QĐ số 1817/QĐ-ĐHYHN ngày 15/6/2021 )

Đình chỉ thi đối với các lỗi sau:

+ Đã bị cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm

+ Sau khi bóc đề thi phát hiện còn mang theo: tài liệu, điện thoại 

di động, phương tiên kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm.

+ Đưa đề thi ra ngoài, nhận bài giải từ ngoài.

+ Viết khẩu hiệu, viết/vẽ bậy trên bài thi

+ Gây gổ đe dọa thí sinh khác hoặc CBCT.

→ CBCT lập biên bản, thu tang vật và do Trưởng BCT quyết 

định 

→ Thí sinh phải nộp bài thi, đề thi và giấy nháp trước khi ra 

phòng thi. Thí sinh ngồi tại phòng hội đồng đến hết thời gian làm bài và 

bị điểm 0 môn đó VÀ không được thi môn tiếp theo



XỬ LÝ VI PHẠM CỦA THÍ SINH
(QĐ số 1817/QĐ-ĐHYHN ngày 15/6/2021 )

Tước quyền vào học ở các trường đào tạo sau đại học trong

năm đó, cấm dự thi 2 năm tiếp theo hoặc đề xuất cơ quan

có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự:

+ Giả mạo hồ sơ.

+ Sử dụng văn bằng không hợp pháp.

+ Nhờ người thi hộ, làm bài hộ

+ Có hành động phá hoại kỳ thi, hành hung CBCT hoặc thí

sinh

-> Hình thức này do Chủ tịch HĐTS Quyết định.



CHÚC CÁC THÍ SINH SỨC KHỎE 

THI TUYỂN ĐẠT KẾT QUẢ CAO


