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CONG DOAN DJ HQC HUE CONG HOA XA tIQI CHU NGHiA VIT NAM 
COCS TRU5NG IMI HQC Y  - DUC Dc Ip - Tii' do - Hnh phñc 

S6: 2/-TB/CDYD 

Thica Thiên Hu ngày 12 tháng 9 nàm 2022 
THONG BAO 

V/v t chfrc on tp tuyn sinh CM, CMI dç't 2 nãm 2022 

D thun tin cho cac hçc viên vàa cong tác vi'la có th on t.p và theo yêu cu 
cüa mt so hçc viên nên kê hoch on t.p tuyên sinh cüa Cong doàn Trung Di h9c 
Y - Ducc Hue chuyên sang hInh thirc on tp trirc tuyên. Các hoc viên Co nhu cau on 
tp tiên hành: 

- Dang k) on tp theo mâu và gi'ri ye Van phàng Cong doan tnx&ng 
vp.congdoanhuemed-univ.edu.vn  ('dói vái các hQc viên n5p ho sd tp (rung tçii 

các tinh thI dáng /g tgi các tinh) hn cuôi clang k ngày 22/9/2022. 
- Np l phi on tp bang hlnh thirc chuyên khoãn, doi vâi lap chuyên khoa I: 

2.000.000d/h9c viênll khóa h9c; lap chuyên khoa II: 2.400.000d/hçc viên/khóa hçc. 
ten tài khoán: Cong doàn tru&ng Di hçc Y - Dixçc Hue; so tài khoán: 
26001010085188 MSB chi nhanh Hue. 

- Ni dung chuyên tiên các hçc viên ghi rO h9 va ten, lap on tp tuyên sinh 
CM, CMI, ngành h9c, (hQc viên gt'ri chig tir chuyên tiên, giri qua email 
vp.congdoanhuemecl-univ.edu.vn  dê chuyên bç3 phan tài chInh dOi chiêu trzthc khi 
vao hQc). 

Sau khi có danh sách các h9c viên clang k và nap l phi, Cong doàn tru&ng 
s gui k ho.ch on tp cho các hçc viên và huâng din clang nhp phân mém google 
meet qua Email ma các hçc viên dâ clang k dê tiên hành on tap. 

Mci thông tin v lap hc lien h vâi van phOng Cong doàn Trung Di.i hc Y 
- Dircic Hue, sO din thoi 0234.3822653 hoc ông Nguyen Ngcc Nam (SDT 
0902.555.505), lien quan den van dê kinh phi on tp lien h vOi bà Trân Nguyen 
Qu'nh Tien (SDT 0382.634.705). 

nl4n: T ! CHAP HANH 
- BGH (d báo cáo) 
- Cac Khoa, Bm (lien quan) i -. 
• T CD phàng OT SDH f. CHAfMp / 

(0 
- Cac D/v, hv co nhu cau on tp 
- Luu VPCD. 

' anChi 

(Mdii,.) 
BANG K'c' LOP ON TAP TUYEN SINH CM, CMI NAM 2022 

Luu j: - Nha tru'Ong së dQy trc tuyEn trên thig dyng Google Meet, nên các hQc viênphái tgo ctja clii 
Gmail lé dàng nhp tham gia vao lop hQc. 

- Các hoc viên lien h truác vái Khoa, Bô mon dê mua tài lieu On t2p trithc khi lOp hçc tiên hành. 
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