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GIẤY TRIỆU TẬP  
 

 Kính gửi: Bác sĩ ………………………………………………………………………… 

 Sinh ngày: ………………………………………………………………………………. 

 Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………. 

 Chuyên ngành: ………………………………………………………………………….. 
 

Bác sĩ đã được công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 33 năm 2014 của trường 
Đại học Y Hà Nội theo Quyết định số: 3377/QĐ-ĐHYHN, ngày 09 tháng 10 năm 2014 
của Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội. Nhà trường đề nghị Bác sĩ tập trung về 
trường để bắt đầu khóa học như sau:  
- Thời gian đào tạo:    04 năm 
- Thời gian tập trung làm thủ tục nhập học: 9h00 ngày 06 tháng 11 năm 2014. 
- Lễ khai mạc khóa học:  14h00 ngày 06 tháng 11 năm 2014. 
- Địa điểm tập trung:     Hội trường Quốc tế, tầng 3, nhà A1 - Trường Đại học Y Hà Nội. 

             Số 01 - Phố Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa - Hà Nội. 
� Kinh phí đào tạo: Nghiên cứu sinh đóng học phí đầy đủ theo qui định hiện hành và tự 

túc nơi ăn ở (có bản qui định mức thu học phí kèm theo).  
� Trong thời gian học tập tại trường, lương và các khoản phụ cấp theo lương, các phúc 

lợi xã hội (nếu có) của Nghiên cứu sinh do cơ quan cử đi học trả. Nghiên cứu sinh 
được hưởng nguyên lương trong thời gian học và xét tăng lương theo định kỳ như cán 
bộ đang công tác tại cơ quan.  

� Nghiên cứu sinh có nhiệm vụ hoàn thành tốt chương trình - kế hoạch học tập, chấp 
hành đầy đủ nội qui, qui định của Nhà trường, Bệnh viện thực hành, Qui chế đào tạo 
Sau đại học của Bộ Giáo dục - Đào tạo và những qui định của cơ quan cử đi học. 

� Học phí và các giấy tờ cần nộp khi nhập học:  
� Học phí năm học 2014 - 2015 (10 tháng/01 năm học); 
� Quyết định cử đi học của Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định nhân sự; 
� Nếu là Đảng viên, học viên phải chuyển sinh hoạt Đảng (tạm thời) về trường, chậm 

nhất 01 tháng kể từ ngày nhập học (có bản kiểm điểm và xác nhận hệ số lương). 
Lưu ý: Nếu quá 01 tháng tính từ ngày nhập học, nghiên cứu sinh không có mặt để làm các 
thủ tục nhập học hoặc không có Quyết định cử đi học của cơ quan quản lý, Nhà trường sẽ 
xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. 

 
 

HI ỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Đức Hinh 



 
QUY ĐỊNH M ỨC THU HỌC PHÍ  

CHO NGHIÊN C ỨU SINH KHOÁ 33 NĂM 2014 
 (Kèm theo giấy triệu tập số: 1494/ĐHYHN-SĐH của Hiệu trưởng ký ngày 13 tháng 10 năm 2014) 

 
1. Mức thu:  
 

ĐỐI T ƯỢNG 
Năm học 

2014 - 2015 
Năm học 

2015 - 2016 
Năm học 

2016 - 2017 
Năm học 

2017 - 2018 
Hệ đào tạo được ngân 
sách nhà nước cấp 

2.000.000/Tháng Thông báo sau Thông báo sau Thông báo sau 

Hệ đào tạo ngân sách 
nhà nước không cấp 

7.520.000/Tháng Thông báo sau Thông báo sau Thông báo sau 

 
2. Thời hạn nộp học phí: 

-  Năm thứ nhất:  

+ Thu học phí của 10 tháng, thời hạn ngay khi nhập học; 

- Năm thứ hai: 

+ Đợt I: thu học phí của 5 tháng hoặc 10 tháng, thời hạn nộp từ ngày 01 đến ngày 30/11/2015; 

+ Đợt II: thu học phí của 5 tháng tiếp theo, thời hạn nộp từ ngày 01 đến ngày 30/5/2016. 

- Năm thứ ba: 

+ Đợt I: thu học phí của 5 tháng hoặc 10 tháng, thời hạn nộp từ ngày 01 đến ngày 30/11/2016; 

+ Đợt II: thu học phí của 5 tháng tiếp theo, thời hạn nộp từ ngày 15 đến ngày 30/5/ 2017. 

- Năm tiếp theo: 

+ Nộp Lệ phi bảo vệ, Phản biện kín, học phí quá hạn … do Phòng TC - KT hướng dẫn. 

 
3. Hình thức thu học phí:  

+ Học viên có thể nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế toán của nhà trường; 

+ Hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân theo mã học viên (sẽ hướng dẫn làm Thẻ Học 

viên liên kết với Ngân hàng khi nhập học), ngân hàng sẽ tự động chuyển vào tài khoản của 

nhà trường. Học viên nhận Biên lai thu học phí tại Phòng Tài chính - Kế toán. 

 

Đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc thời hạn nộp học phí như trên. 
 
 


