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Số: 1391/ĐHYHN-SĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015 
 

THÔNG BÁO TRI ỆU TẬP 
Dự Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh 

 
Kính gửi: Toàn thể Nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại tr ường 

 Hội nghị khoa học Nghiên cứu sinh lần thứ XXI năm 2015 sẽ chính thức được 
tổ chức trong hai ngày 11 và 12/11/2015. Để chuẩn bị các công việc cho Hội nghị, 
Nhà trường yêu cầu tất cả Nghiên cứu sinh đang học tập tại các Viện/Khoa/Bộ môn 
về tập trung tại Trường để báo cáo kết quả học tập, tiến độ thực hiện đề tài và tham 
dự Hội nghị. 
Thời gian tập trung: 14h00 ngày 09 tháng 11 năm 2015  
Địa điểm: Hội trường Lớn - Trường Đại học Y Hà Nội  
                Số 1 - Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội. 

Nghiên cứu sinh có báo cáo tại Hội nghị sẽ nạp báo cáo dạng Power point vào 
hồi 8h30 đến 11h30 ngày 10/11/2015 tại Sảnh tầng 3, nhà A1 (không nhận qua 
email). Danh sách và Lịch báo cáo của từng Báo cáo viên sẽ được đăng tải trên 
Website của trường. 

Yêu cầu tất cả Nghiên cứu sinh tập trung về Trường đúng thời gian qui định 
và tham gia đầy đủ sinh hoạt khoa học trong hai ngày của Hội nghị (không được 
vắng mặt), đồng thời khi về tập trung Nghiên cứu sinh phải hoàn thành nghĩa vụ 
đóng 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.                                                                                         
                                                                                                                                                         

HIỆU TRƯỞNG  

 
Nguyễn Đức Hinh 
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