
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 21 tháng 10 năm 2019 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

                                  2  ĂM 2019 

Số báo danh: 02046 

Kính gửi anh: Lê Việt Hà 

Ngày sinh: 03/11/1985 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh    tr ng tu  n vào chu ên ngành Hệ 

thống thông tin c a Trường trong    thi tu  n sinh sau  ại học   t 2 năm 2019 b c 

ti n s  theo Qu  t   nh số 1146 QĐ-ĐT ngà  21/10/2019 c a Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

M  số nghiên c u sinh: 19028006 

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

và các thông tin cần bi t trong quá trình  ào tạo (Qu  ch   ào tạo, chương trình  ào tạo, 

…). 

Thời gian nh p học: T   h30   n 10h00, Th  tư, ngà  30 10 201  

Thời gian tham dự buổi giới thiệu: T  10h00   n 11h00, Th  tư, ngà  

30/10/2019 

Đ a  i m: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th  , Cầu Giấ , Hà Nội 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

 à  ội, ngày ....... tháng ....... năm 2019  

 án bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Nguyễn Anh Thái 
  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đ i h   đ t 2 năm 2019    n  hính ho     n sao   

2. Bằng tốt nghiệp đ i h    đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ  hưa  ó Bằng th   sĩ  ho   Bằng tốt nghiệp 
th   sĩ  đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ đã  ó Bằng th   sĩ : 01   n sao y   n  hính ho   01   n 
photo opy  ó  ông  hứng  

3. Giấy khai sinh: 01   n sao y   n  hính ho   01   n photo opy  ó  ông  hứng  

4. B n sơ yếu lý lị h (theo mẫu gửi kèm),  ó dán  nh đóng dấu giáp lai và  hứng nhận  ủa  hính quyền địa 
phương nơi  ư trú ho   thủ trưởng  ơ quan  ông tác. 

5. 02  nh 3 × 4,  hụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập h    

6. Chứng minh thư nhân dân: 02   n phô tô không  ần  ông  hứng  trên đó  ó ghi rõ email và số điện tho i  

7. Cá  kho n kinh phí: 

- H   phí h   kỳ I, năm h   2019-2020: 13 250 000đ 
  

 13.250.000đ 



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 21 tháng 10 năm 2019 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

                                  2  ĂM 2019 

Số báo danh: 02044 

Kính gửi anh: Ngu ễn Đ c Anh 

Ngày sinh: 19/10/1993 Nơi sinh: Nam Đ nh 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh    tr ng tu  n vào chu ên ngành Kỹ 

thu t phần mềm c a Trường trong    thi tu  n sinh sau  ại học   t 2 năm 2019 b c 

ti n s  theo Qu  t   nh số 1146 QĐ-ĐT ngà  21/10/2019 c a Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

M  số nghiên c u sinh: 19028007 

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

và các thông tin cần bi t trong quá trình  ào tạo (Qu  ch   ào tạo, chương trình  ào tạo, 

…). 

Thời gian nh p học: T   h30   n 10h00, Th  tư, ngà  30 10 201  

Thời gian tham dự buổi giới thiệu: T  10h00   n 11h00, Th  tư, ngà  

30/10/2019 

Đ a  i m: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th  , Cầu Giấ , Hà Nội 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

 à  ội, ngày ....... tháng ....... năm 2019  

 án bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Nguyễn Anh Thái 
  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đ i h   đ t 2 năm 2019    n  hính ho     n sao   

2. Bằng tốt nghiệp đ i h    đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ  hưa  ó Bằng th   sĩ  ho   Bằng tốt nghiệp 
th   sĩ  đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ đã  ó Bằng th   sĩ : 01   n sao y   n  hính ho   01   n 
photo opy  ó  ông  hứng  

3. Giấy khai sinh: 01   n sao y   n  hính ho   01   n photo opy  ó  ông  hứng  

4. B n sơ yếu lý lị h (theo mẫu gửi kèm),  ó dán  nh đóng dấu giáp lai và  hứng nhận  ủa  hính quyền địa 
phương nơi  ư trú ho   thủ trưởng  ơ quan  ông tá   

5. 02  nh 3 × 4,  hụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập h    

6. Chứng minh thư nhân dân: 02   n phô tô không  ần  ông  hứng  trên đó  ó ghi rõ email và số điện tho i  

7. Cá  kho n kinh phí: 

- H   phí h   kỳ I, năm h   2019-2020: 13 250 000đ 
  

 13.250.000đ 



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 21 tháng 10 năm 2019 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

                                  2  ĂM 2019 

Số báo danh: 02045 

Kính gửi anh: Ngu ễn Quang Trung 

Ngày sinh: 29/10/1980 Nơi sinh: Thái Bình 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh    tr ng tu  n vào chu ên ngành Kỹ 

thu t phần mềm c a Trường trong    thi tu  n sinh sau  ại học   t 2 năm 2019 b c 

ti n s  theo Qu  t   nh số 1146 QĐ-ĐT ngà  21/10/2019 c a Hiệu trưởng Trường Đại 

học Công nghệ. 

M  số nghiên c u sinh: 19028008 

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

và các thông tin cần bi t trong quá trình  ào tạo (Qu  ch   ào tạo, chương trình  ào tạo, 

…). 

Thời gian nh p học: T   h30   n 10h00, Th  tư, ngà  30 10 201  

Thời gian tham dự buổi giới thiệu: T  10h00   n 11h00, Th  tư, ngà  

30/10/2019 

Đ a  i m: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th  , Cầu Giấ , Hà Nội 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

 à  ội, ngày ....... tháng ....... năm 2019  

 án bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Nguyễn Anh Thái 
  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đ i h   đ t 2 năm 2019    n  hính ho     n sao   

2. Bằng tốt nghiệp đ i h    đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ  hưa  ó Bằng th   sĩ  ho   Bằng tốt nghiệp 
th   sĩ  đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ đã  ó Bằng th   sĩ : 01   n sao y   n  hính ho   01   n 
photo opy  ó  ông  hứng  

3. Giấy khai sinh: 01   n sao y   n  hính ho   01   n photo opy  ó  ông  hứng  

4. B n sơ yếu lý lị h (theo mẫu gửi kèm),  ó dán  nh đóng dấu giáp lai và  hứng nhận  ủa  hính quyền địa 
phương nơi  ư trú ho   thủ trưởng  ơ quan  ông tá   

5. 02  nh 3 × 4,  hụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập h    

6. Chứng minh thư nhân dân: 02   n phô tô không  ần  ông  hứng  trên đó  ó ghi rõ email và số điện tho i  

7. Cá  kho n kinh phí: 

- H   phí h   kỳ I, năm h   2019-2020: 13 250 000đ 
  

 13.250.000đ 



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 21 tháng 10 năm 2019 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

                                  2  ĂM 2019 

Số báo danh: 02047 

Kính gửi anh: Đào Mạnh Hiệp 

Ngày sinh: 19/07/1995 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo anh    tr ng tu  n vào chu ên ngành Kỹ 

thu t  iện tử c a Trường trong    thi tu  n sinh sau  ại học   t 2 năm 2019 b c ti n s  

theo Qu  t   nh số 1146 QĐ-ĐT ngà  21/10/2019 c a Hiệu trưởng Trường Đại học 

Công nghệ. 

M  số nghiên c u sinh: 19028009 

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

và các thông tin cần bi t trong quá trình  ào tạo (Qu  ch   ào tạo, chương trình  ào tạo, 

…). 

Thời gian nh p học: T   h30   n 10h00, Th  tư, ngà  30 10 201  

Thời gian tham dự buổi giới thiệu: T  10h00   n 11h00, Th  tư, ngà  

30/10/2019 

Đ a  i m: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th  , Cầu Giấ , Hà Nội 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

 à  ội, ngày ....... tháng ....... năm 2019  

 án bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Nguyễn Anh Thái 
  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đ i h   đ t 2 năm 2019    n  hính ho     n sao   

2. Bằng tốt nghiệp đ i h    đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ  hưa  ó Bằng th   sĩ  ho   Bằng tốt nghiệp 
th   sĩ  đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ đã  ó Bằng th   sĩ : 01   n sao y   n  hính ho   01   n 
photo opy  ó  ông  hứng  

3. Giấy khai sinh: 01   n sao y   n  hính ho   01   n photo opy  ó  ông  hứng  

4. B n sơ yếu lý lị h (theo mẫu gửi kèm),  ó dán  nh đóng dấu giáp lai và  hứng nhận  ủa  hính quyền địa 
phương nơi  ư trú ho   thủ trưởng  ơ quan  ông tá   

5. 02  nh 3 × 4,  hụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập h    

6. Chứng minh thư nhân dân: 02   n phô tô không  ần  ông  hứng  trên đó  ó ghi rõ email và số điện tho i  

7. Cá  kho n kinh phí: 

- H   phí h   kỳ I, năm h   2019-2020: 13 250 000đ 
  

 13.250.000đ 



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 21 tháng 10 năm 2019 

GIẤY TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

                                  2  ĂM 2019 

Số báo danh: 02048 

Kính gửi ch : Mai Th  Ngọc Ánh 

Ngày sinh: 11/02/1995 Nơi sinh: Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ thông báo ch     tr ng tu  n vào chu ên ngành V t 

liệu và linh  iện nano c a Trường trong    thi tu  n sinh sau  ại học   t 2 năm 2019 

b c ti n s  theo Qu  t   nh số 1146 QĐ-ĐT ngà  21/10/2019 c a Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công nghệ. 

M  số nghiên c u sinh: 19028010 

Mời ch    n làm th  tục nh p học và dự buổi giới thiệu về Nhà trường, các khoa 

và các thông tin cần bi t trong quá trình  ào tạo (Qu  ch   ào tạo, chương trình  ào tạo, 

…). 

Thời gian nh p học: T   h30   n 10h00, Th  tư, ngà  30 10 201  

Thời gian tham dự buổi giới thiệu: T  10h00   n 11h00, Th  tư, ngà  

30/10/2019 

Đ a  i m: Phòng 212-E3, Trường Đại học Công nghệ  

144, Xuân Th  , Cầu Giấ , Hà Nội 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Xác nhận đến nhập học  

 à  ội, ngày ....... tháng ....... năm 2019  

 án bộ nhận hồ sơ  

(Ký và ghi rõ họ tên) (đã ký) 

  

  

 Nguyễn Anh Thái 
  

Khi đến nhập học, Anh/Chị phải nộp: 

1. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đ i h   đ t 2 năm 2019    n  hính ho     n sao   

2. Bằng tốt nghiệp đ i h    đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ  hưa  ó Bằng th   sĩ  ho   Bằng tốt nghiệp 
th   sĩ  đối với thí sinh dự thi đào t o tiến sĩ đã  ó Bằng th   sĩ : 01   n sao y   n  hính ho   01   n 
photo opy  ó  ông  hứng  

3. Giấy khai sinh: 01   n sao y   n  hính ho   01   n photo opy  ó  ông  hứng  

4. B n sơ yếu lý lị h (theo mẫu gửi kèm),  ó dán  nh đóng dấu giáp lai và  hứng nhận  ủa  hính quyền địa 
phương nơi  ư trú ho   thủ trưởng  ơ quan  ông tá   

5. 02  nh 3 × 4,  hụp không quá 1 năm tính đến thời điểm nhập h    

6. Chứng minh thư nhân dân: 02   n phô tô không  ần  ông  hứng  trên đó  ó ghi rõ email và số điện tho i) 

7. Cá  kho n kinh phí: 

- H   phí h   kỳ I, năm h   2019-2020: 13 250 000đ 
  

 13.250.000đ 


