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Kính gửi: Các Viện Đào tạo/Khoa/Bộ môn 

 
 Nhằm từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng của quá trình đào tạo 
học viên sau đại học; đảm bảo thực hiện đúng những quy định của các quy chế 
hiện hành trong công tác này, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các Viện Đào 
tạo, Khoa, Bộ môn tiến hành xây dựng ngay bộ câu hỏi thi tốt nghiệp lý thuyết 
chuyên ngành và đáp án kèm theo cho các đối tượng học viên Chuyên khoa I, 
Chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú (nội dung câu hỏi nằm trong chương trình giảng 
dạy sau đại học dành cho các đối tượng), cụ thể như sau:   

- Đối với Chuyên khoa I, Chuyên khoa II: xây dựng bộ câu hỏi gồm 100 
câu (cho mỗi đối tượng), chia làm 4 nhóm tương đương. 

- Đối với Bác sĩ nội trú: xây dựng bộ câu hỏi gồm 120 câu chia làm 6 
nhóm tương đương.  

(Thời gian làm bài cho mỗi câu hỏi khoảng 30 phút). 

 Kể từ kì thi tháng 9/2014, đề thi tốt nghiệp lý thuyết cho các đối tượng 
trên sẽ do Hội đồng thi tốt nghiệp của Trường chịu trách nhiệm xây dựng theo 
quy định căn cứ vào bộ câu hỏi do các đơn vị cung cấp.  
 Thời gian để các Viện Đào tạo, Khoa, Bộ môn hoàn thành 03 bộ câu hỏi 
trên đây, kèm theo đáp án và nộp về phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học:       
Hết ngày 01/8/2014 (gặp CN. Nguyễn Thị Hồng Hoa, số 323 A1, máy lẻ 164). 

Ban Giám hiệu Nhà trường trân trọng đề nghị các Viện Đào tạo, Khoa, 
Bộ môn khẩn trương triển khai thực hiện. 

Trân trọng! 
    

Nơi nhận:  
- Như kính gửi (để thực hiện);  
- Lưu Văn thư, ĐTSĐH. 

 
 


