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Kính gử
ửi: Ông (bà)).....................................................................................................................
Sinh ngày: 10/6/1983.........................................
Nơii sinh:...................................................
C quan côông tác: ...........................................................................................................................
Cơ
Đ chỉ: ..............................................................................................................................................
Địa
Trường Đạii học Y Hà Nội thông báo
T
b ông/bà đã trúng tu
uyển Cao họọc khoá XX
XII (2013-20015)
hệ tập trrung trong chỉ
c tiêu ngâân sách nhà nước, chuyyên ngành: .............................................................,
theo quyyết định số 3330/QĐ-Đ
ĐHYHN nggày 14 tháng 10 năm 2013
2
của Hiiệu trưởng trường
t
Đại học
Y Hà Nội.
N Nhà trườ
ờng đề nghịị ông/bà tậpp trung về trrường bắt đầầu khóa họcc như sau:
Th
hời gian đàoo tạo: Học tập
t trung 022 năm.
thứ hai ngàày 18/11/2013.
Lààm thủ tục nhập
n
học: 9h00-11h30
9
K giảng: 114h00 thứ hai
Khai
h ngày 18//11/2013, bắắt đầu học từ
t 19/11/2013.
Địa điểm: Hộội trường lớ
ớn - Trường Đại học Y Hà Nội
Trrong thời giian học tập tại trường, lương và cáác khoản phhụ cấp khác của ông/bàà do cơ quan
n cử
đi học trả
t và ông/bbà được hưở
ởng các quyyền lợi khác theo chế độ hiện hànnh. Ông/bà phải đóng học
phí đầy đủ theo quyy định của nhà
n trường và tự túc nơ
ơi ăn ở. (Mứ
ức thu và cáách thức đón
ng học phí như
n
h đính kèm)).
quy định
Ô
Ông/bà
có trrách nhiệm chấp hànhh đầy đủ cácc quy định của nhà trư
ường, của các
c cơ sở thực
hành, chhấp hành quuy chế đào tạo
t trình độ thạc sĩ và những
n
quy định
đ
của cơ
ơ quan cử đi học.
N trường ggửi tới ông//bà kế hoạchh tập trung nói trên, đềề nghị ông/bbà báo cáo với
Nhà
v lãnh đạoo cơ
quan vàà về trường ttập trung thheo đúng thờ
ời gian quy định.
Lưu ý:
- Khi
K nhập họọc, ông/bà phải
p
nộp vềề phòng Đàoo tạo Sau đại
đ học quyếết định cử đi
đ học của Sở
S Y
t hoặc cơ qquan có thẩẩm quyền quuyết định nhhân sự.
tế
- Nếu
N là Đảnng viên, ôngg/bà phải chuyển
c
sinh hoạt Đảngg (tạm thời)) về trường
g và trong giấy
g
c
chuyển
sinhh hoạt Đảng phải có xác
x nhận hệ số lương đang hưởnng, giấy chu
uyển sinh hoạt
h
Đ
Đảng
gửi về
v văn phònng Đảng ủyy Trường đạại học Y Hàà Nội chậm nhất 01 thá
áng kể từ ngày
n
nhập
học.
- Nếu
N quá 011 tháng kể từ
t ngày nhậập học, ôngg/bà không làm
l
thủ tụcc nhập học, nhà trườngg sẽ
x tên ôngg/bà khỏi daanh sách trúúng tuyển.
xoá
- Ông/bà
Ô
cầnn giữ giấy nàày trong suốốt quá trìnhh học tập tại trường.
(
(Xem
thôngg tin chi tiết trên websitte: www.hm
mu.edu.vn)
Nơi nhậận:
- Như trêên;
- Lưu: VT,
V SĐH.

