
 

SỞ LĐ - TB & XH TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  13.2020/TB - TCVH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO  
ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2020  

KHÓA 05 (2017 – 2019) VÀ KHÓA 06 (2018-2020)  

HỌC THEO TÍN CHỈ 
 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020; căn cứ Kế hoạch đào tạo khóa 05 

(2017-2019); khóa 06 (2018-2020) học theo tín chỉ, các ngành: Điều dưỡng; Dược; Y sĩ; Y 

sĩ y học cổ truyền. Trường trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thông báo về việc xét công nhận 

tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 học theo tín chỉ như sau: 

1. Đối tượng: 

Học sinh, sinh viên bậc Trung cấp hệ chính quy khóa 05 (2017 - 2019) và khóa 06 

(2018-2020) học theo tín chỉ, đã trả nợ học phần và tích lũy đủ tất cả các học phần, đủ điều 

kiện xét công nhận tốt nghiệp tính đến thời điểm xét công nhận tốt nghiệp. 

2. Thời gian đăng ký: 

           Học sinh, sinh viên đăng ký và nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp từ ngày 18/5/2020 

đến hết ngày 05/6/2020 tại Phòng Quản lý đào tạo. 

 3. Lệ phí xét tốt nghiệp: 500,000đ/1 học sinh, sinh viên. 

* Lưu ý: 

 - Học sinh, sinh viên nếu có thắc mắc về kết quả học tập vui lòng liên hệ Phòng 

Quản lý đào tạo để kiểm tra lại; 

- Học sinh, sinh viên phải tích lũy đủ tất cả các học phần trong chương trình đào 

tạo của ngành mới đủ điều kiện đăng ký xét tốt nghiệp; 

- Học sinh, sinh viên có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong 

trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học; 

- Học sinh, sinh viên nộp 03 tấm hình 3 X 4 mặc áo sơ mi trắng nền xanh để dán 

vào bằng tốt nghiệp, hình chụp không quá 03 tháng. 

-  Học sinh, sinh viên nộp đủ lệ phí về Phòng Kế toán hoặc chuyển khoản qua số tài 

khoản của trường, khi chuyển khoản ghi: “Lệ phí xét tốt nghiệp” 

 + Tên tài khoản: Trường Trung Cấp Y Dược Vạn Hạnh 

 + Số tài khoản: 04101010017117 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng 

Hải Việt Nam (Maritime Bank – Chi nhánh Sài Gòn). 

 + Số tài khoản: 060136305495 Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn 

Thương Tín (Sacombank – Chi nhánh Tân Phú). 



 

- Mẫu đơn đăng ký theo mẫu quy định của nhà trường, Học sinh, sinh viên có thể 

tải mẫu đơn tại Website (http://vhs.edu.vn) của nhà trường. 
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