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Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 
 

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP NGHIÊN CỨU SINH  

 

Kính gửi: Toàn thể các Nghiên cứu sinh của trường Đại học Y Hà Nội 

 Thực hiện Thông tư số 08/2017/BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành ngày 04/4/2017 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội đã tiến hành thực hiện việc tuyển sinh áp dụng 

quy chế mới từ khóa 36 năm 2017. Để chuẩn bị các công việc cho kỳ tuyển sinh, 

đào tạo năm 2018 sắp tới và rà soát lại số lượng nghiên cứu sinh chưa hoàn thành 

đúng tiến độ của các Nhà khoa học đã, đang hướng dẫn, Nhà trường triệu tập tất cả 

Nghiên cứu sinh của trường hiện tại chưa bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường, về tập 

trung tại Trường để nghe phổ biến các quy định mới trong đào tạo trình độ tiến sĩ và 

báo cáo kết quả học tập, tiến độ thực hiện đề tài. 

Thời gian tập trung: Chiều thứ hai, ngày 15 tháng 01 năm 2018 

+ 13h30 - 15h00: Nghiên cứu sinh các khóa 30, khóa 31, khóa 32 và khóa 33; 

+ 15h15 - 17h00: Nghiên cứu sinh các khóa 34 và khóa 35. 

Địa điểm: Hội trường số 201 Nhà B1, B2, B3 kéo dài (nhà mới khu Hồ Đắc Di)- 

                Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 - Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. 

Yêu cầu tất cả Nghiên cứu sinh tập trung về Trường đúng thời gian quy định 

và nộp lại các báo cáo kết quả học tập, tiến độ nghiên cứu (Nhà trường sẽ không phê 

duyệt để thực hiện tiếp các công việc học tập - nghiên cứu tiếp theo cho Nghiên cứu 

sinh trong diện được triệu tập nói trên vắng mặt không có lý do chính đáng), đồng 

thời khi về tập trung Nghiên cứu sinh phải hoàn thành nghĩa vụ học phí với Nhà 

trường (xem danh sách còn nợ học phí trên website của trường).  

Trân trọng thông báo! 
 

Nơi nhận                                                                                                       
  - Như trên;                                                                     

  - Lưu SĐH, HCTH.                                                                                          

                                                                                                                                                          

 
 


