
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2050 

Kính gửi anh: Khuất Thanh Sơn 

Ngày sinh: 03/08/1994 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành An 

toàn thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c thạc 

s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025040 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2051 

Kính gửi anh: Đỗ Đức Tâm 

Ngày sinh: 25/07/1987 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành An 

toàn thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c thạc 

s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025041 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2024 

Kính gửi anh: Nguyễn Tuấn Anh 

Ngày sinh: 13/03/1993 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025042 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2025 

Kính gửi anh: Phạm Tuấn Anh 

Ngày sinh: 01/09/1992 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025043 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2027 

Kính gửi anh: Hoàng Văn Dũng 

Ngày sinh: 15/10/1985 Nơi sinh: Thanh Hóa 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025044 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2030 

Kính gửi anh: Phạm Tiến Dũng 

Ngày sinh: 08/02/1986 Nơi sinh: Bắc Gi ng 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025045 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2032 

Kính gửi chị: Đinh Thu Giang 

Ngày sinh: 18/09/1983 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo chị đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025046 

Mời chị đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và các 

thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2034 

Kính gửi anh: Trần Thọ Hoàng 

Ngày sinh: 19/08/1991 Nơi sinh: Thanh Hóa 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025047 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2037 

Kính gửi anh: Nguyễn Tiến Mạnh 

Ngày sinh: 10/07/1986 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025048 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2040 

Kính gửi chị: Nguyễn Thị Quyền 

Ngày sinh: 20/07/1989 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo chị đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025049 

Mời chị đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và các 

thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2043 

Kính gửi anh: Lê Thanh Tùng 

Ngày sinh: 19/07/1985 Nơi sinh: Thanh Hóa 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025050 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2044 

Kính gửi anh: Phạm Thế Vịnh 

Ngày sinh: 29/10/1984 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Hệ 

thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025051 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2005 

Kính gửi chị: Bùi Trung Anh 

Ngày sinh: 06/11/1993 Nơi sinh: Lai Châu 

Trường Đại học Công nghệ thông báo chị đã trúng tuyển vào chuy n ngành Khoa 

học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c thạc 

s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025052 

Mời chị đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và các 

thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2006 

Kính gửi anh: Nguyễn Văn Công 

Ngày sinh: 08/01/1992 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Kho  học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025053 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2007 

Kính gửi anh: Phan Đoàn C ơng 

Ngày sinh: 26/12/1995 Nơi sinh: Ninh Bình 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Kho  học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025054 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2008 

Kính gửi anh: Bùi Quang C ờng 

Ngày sinh: 22/12/1996 Nơi sinh: Nghệ An 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Kho  học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025055 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2009 

Kính gửi anh: Trần Đình D ơng 

Ngày sinh: 23/08/1996 Nơi sinh: Hải Dương 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Kho  học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025056 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2010 

Kính gửi anh: Tr ơng Ngọc Kiên 

Ngày sinh: 30/10/1991 Nơi sinh: Bắc Ninh 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Khoa học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025057 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2012 

Kính gửi anh: Nguyễn Tiến Minh 

Ngày sinh: 18/10/1995 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Kho  học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025058 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2013 

Kính gửi anh: Trần Công Nam 

Ngày sinh: 28/09/1996 Nơi sinh: Thái Bình 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Kho  học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025059 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2014 

Kính gửi anh: Tạ Trung Nghĩa 

Ngày sinh: 14/11/1987 Nơi sinh: Phú Thọ 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Kho  học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025060 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2015 

Kính gửi anh: Trần Minh Tuấn 

Ngày sinh: 21/05/1996 Nơi sinh: Thái Bình 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Kho  học máy tính c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025061 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2017 

Kính gửi anh: Lê Thế Huy 

Ngày sinh: 19/03/1996 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t phần mềm c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025062 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2021 

Kính gửi chị: Trần Thu Trang 

Ngày sinh: 20/09/1989 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo chị đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t phần mềm c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025063 

Mời chị đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và các 

thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2022 

Kính gửi anh: Nguyễn Mạnh Tuân 

Ngày sinh: 27/07/1991 Nơi sinh: N m Định 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t phần mềm c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025064 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2023 

Kính gửi anh: Chu Thừa Vũ 

Ngày sinh: 14/09/1996 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t phần mềm c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025065 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2016 

Kính gửi anh: Nguyễn Khắc H ng 

Ngày sinh: 24/09/1990 Nơi sinh: Yên Bái 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học 

đợt 2 năm 2018 b c thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025066 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2045 

Kính gửi anh: Nguyễn Quỳnh D ơng 

Ngày sinh: 08/02/1980 Nơi sinh: Tuyên Quang 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Quản lý hệ thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 

2018 b c thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025067 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2047 

Kính gửi anh: Phùng Quang Luyện 

Ngày sinh: 22/11/1987 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành 

Quản lý hệ thống thông tin c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 

2018 b c thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025068 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2055 

Kính gửi anh: Nguyễn Đặng Chiến 

Ngày sinh: 16/12/1995 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t điện tử c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c thạc 

s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025069 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2056 

Kính gửi anh: Nguyễn Nh  C ờng 

Ngày sinh: 28/07/1996 Nơi sinh: Hải Phòng 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t điện tử c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c thạc 

s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025070 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2057 

Kính gửi anh: Tr ơng Việt Ph ơng 

Ngày sinh: 14/01/1995 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t điện tử c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c thạc 

s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025071 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2060 

Kính gửi anh: Phạm Tiến Thành 

Ngày sinh: 26/03/1996 Nơi sinh: Hải Dương 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t điện tử c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c thạc 

s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025072 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2062 

Kính gửi anh: D ơng Ngọc Sơn 

Ngày sinh: 24/10/1996 Nơi sinh: Bắc Gi ng 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t viễn thông c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025073 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2063 

Kính gửi chị: Trần Thị Thanh Huyền 

Ngày sinh: 26/09/1995 Nơi sinh: Thái Bình 

Trường Đại học Công nghệ thông báo chị đã trúng tuyển vào chuy n ngành Cơ 

kỹ thu t c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c thạc s  

theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025074 

Mời chị đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và các 

thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2064 

Kính gửi anh: Hoàng Ngọc Quý 

Ngày sinh: 20/11/1993 Nơi sinh: Hà T nh 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Cơ 

kỹ thu t c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c thạc s  

theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025075 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2052 

Kính gửi anh: Khuất Duy Huy 

Ngày sinh: 10/09/1993 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t cơ điện tử c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025076 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2053 

Kính gửi anh: Đặng Thế Linh 

Ngày sinh: 30/06/1988 Nơi sinh: Thanh Hóa 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t cơ điện tử c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025077 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2054 

Kính gửi anh: Nghiêm Văn Tú 

Ngày sinh: 15/08/1996 Nơi sinh: Thanh Hóa 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành Kỹ 

thu t cơ điện tử c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 b c 

thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025078 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2001 

Kính gửi anh: Trần Văn Hiệp 

Ngày sinh: 01/10/1995 Nơi sinh: Yên Bái 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành V t 

liệu và linh kiện n no c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 

b c thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025079 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2002 

Kính gửi anh: Trần Đức Huy 

Ngày sinh: 03/04/1996 Nơi sinh: Hà Nam 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành V t 

liệu và linh kiện n no c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 

b c thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025080 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2003 

Kính gửi chị: Nguyễn Ngọc Huyền 

Ngày sinh: 07/09/1996 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo chị đã trúng tuyển vào chuy n ngành V t 

liệu và linh kiện n no c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 

b c thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025081 

Mời chị đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và các 

thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Đ T 2 NĂM 2018 

Số báo danh: 2004 

Kính gửi anh: Nguyễn Việt Hùng 

Ngày sinh: 27/05/1996 Nơi sinh: Quảng Ninh 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh đã trúng tuyển vào chuy n ngành V t 

liệu và linh kiện n no c   Trường trong kỳ thi tuyển sinh s u đại học đợt 2 năm 2018 

b c thạc s  theo Quyết định số 1029 QĐ-ĐT ngày 25/10/2018 c   Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công nghệ. 

Mã số học vi n: 18025082 

Mời anh đến làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các kho  và 

các thông tin cần biết trong quá trình đào tạo (Quy chế đào tạo, chương trình đào tạo, …). 

Thời gi n nh p học: Từ 13h30 đến 15h00, Thứ sáu, ngày 02/11/2018 

Thời gi n th m dự buổi giới thiệu: Từ 15h00 đến 16h30, ngày 02/11/2018 

Đị  điểm: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th y, Cầu Giấy, Hà Nội 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2018  

Cán bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Chử Đức Trình 

  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học đ t 2 năm 2018 (b n chính ho c b n sao). 

2. Bằng tốt nghiệp đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

3. B ng điểm đại học: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

4. Chứng chỉ ngoại ngữ:01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

5. Giấy khám sức khỏe: trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm nhập học của bệnh viện đa khoa cấp 
huyện trở lên. 

6. Giấy khai sinh: 01 b n sao y b n chính ho c 01 b n photocopy có công chứng. 

7. B n sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm), có dán  nh đóng dấu giáp lai và chứng nhận của chính quyền địa 
phương nơi cư trú ho c thủ trưởng cơ quan công tác. 

8. Chứng minh thư nhân dân: 02 b n phô tô không cần công chứng (trên đó có ghi rõ email và số điện thoại) 

9. 02  nh 3 × 4, chụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập học. 

10. Các kho n kinh phí: 

- Thẻ học viên, hồ sơ và tài liệu cho học viên: 180.000đ 

- Học phí học kỳ I, năm học 2018-2019 (h   trong giờ hành  hính): 7.200.000đ 
  

 7.380.000đ

 


