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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 34 năm 2015 

 
HIỆU TRƯỞNG TRUỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

 

   Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội; 

   Căn cứ Quyết định số 97/TTg ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Thủ tướng Chính phủ về việc  
giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ ở trong nước cho Trường Đại học Y Hà Nội; 

  Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ; 

  Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo trình độ tiến                             
sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

  Căn cứ kết quả xét tuyển, chỉ tiêu đào tạo nghiên cứu sinh năm 2015 và Biên bản họp xét 
trúng tuyển nghiên cứu sinh ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu 
sinh năm 2015 trường Đại học Y Hà Nội; 

  Theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2015, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 34 năm 2015 của trường Đại học 

Y Hà Nội cho 118 (một trăm mười tám) ứng viên có tên trong danh sách kèm 

theo sau đây.  

Điều 2. Các ứng viên trúng tuyển Nghiên cứu sinh có nhiệm vụ và quyền lợi như trong 

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội, Quy chế  đào tạo 

trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Quy định đào tạo hiện hành.  

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Viện/Khoa/Bộ môn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Hành 

chính tổng hợp, Quản lý đào tạo Sau đại học, Tài chính - Kế toán và các Nghiên 

cứu sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                      
- Như Điều 3; 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 
- Bộ Y tế (để báo cáo);                       
- Lưu: VT, SĐH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Đức Hinh 

 


