
PHIẾU THU HỒ SƠ  
TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2016 

 
Phần dành cho người dự tuyển ghi: 
Họ và tên: ............................................................................  
Ngày sinh:  ..........................................................................  
Hệ đào tạo đại học (Đa khoa/YHCT/RHM): ........................  
………………………………………………………...…… 
        
Phần dành cho cán bộ nhận hồ sơ ghi: 
Hồ sơ gồm có: 
1.  Đơn đăng ký dự thi  
2.  Bản sao bằng TN đại học/giấy CN TN  
3.  Bảng điểm (bản sao công chứng)  
4.  Sơ yếu lý lịch (xác nhận của trường ĐH)  
5.  Giấy khám sức khoẻ  
6.  02 bì thư có ảnh + CMND  
Đăng ký thi ngoại ngữ:   
Anh văn: Pháp văn: Trung văn: 

 
Thông tin chi tiết và những thắc mắc được cập nhật và giải đáp tại 
địa chỉ https://www.facebook.com/groups/860509374095874/ 

 Hà Nội, ngày…….tháng 7 năm 2016 
Người NHẬN hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
Người NỘP hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
 

 
 

PHIẾU THU HỒ SƠ 
TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2016 

 
Phần dành cho người dự tuyển ghi: 
Họ và tên: ............................................................................  
Ngày sinh:  ..........................................................................  
Hệ đào tạo đại học (Đa khoa/YHCT/RHM): ........................  
………………………………...…………………………… 
 
Phần dành cho cán bộ nhận hồ sơ ghi: 
Hồ sơ gồm có: 
1.  Đơn đăng ký dự thi  
2.  Bản sao bằng TN đại học/giấy CN TN  
3.  Bảng điểm (bản sao công chứng)  
4.  Sơ yếu lý lịch (xác nhận của trường ĐH)  
5.  Giấy khám sức khoẻ  
6.  02 bì thư có ảnh + CMND  
Đăng ký thi ngoại ngữ:   
Anh văn: Pháp văn: Trung văn: 

 
Thông tin chi tiết và những thắc mắc được cập nhật và giải đáp tại 
địa chỉ https://www.facebook.com/groups/860509374095874/ 

 Hà Nội, ngày…….tháng 7 năm 2016 
    Người NHẬN hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
Người NỘP hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
    

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 
 PHÒNG QLĐT SAU ĐẠI HỌC 

   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 
 PHÒNG QLĐT SAU ĐẠI HỌC 

   

Liên 1 (lưu) Liên 2 (giao 
người nộp hs) 


