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THÔNG BÁO 

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân, học sinh đầu khóa năm học 2019-2020 

 

Thực hiện kế hoạch giáo dục chung năm học 2019 – 2020, Nhà trường thông báo lịch tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân, học sinh đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm học 2019-2020. Cụ thể như 

sau: 

1. Đối tượng tham gia: Bắt buộc với toàn thể học sinh, sinh viên đang theo học tại trường. 

Sau buổi sinh hoạt học sinh, sinh viên phải viết bài thu hoạch và được tính vào điểm rèn luyện của 

học sinh, sinh viên. 

2. Trang phục: Tất cả học sinh tham dự phải mặc đồng phục thể dục của nhà trường. Học 

sinh nào chưa nhận đồng phục thì mặc áo sơ mi, trang phục lịch sự. 

 3. Thời gian: Thứ Bảy, ngày 21/9/2019, từ 8g00’ đến 11g00’. Thời gian sinh hoạt riêng cho 

các Ngành/Lớp sẽ thông báo sau. 

 4. Địa điểm: Hội trường, Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh số: 2A2 Quốc Lộ 1A, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.  ồ  hí  inh. 

5. Nội dung chương trình 

Nhà trường phổ biến các quy định, quy chế liên quan như: quy chế đào tạo, quy chế học sinh 

sinh viên; quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ, chính sách, học bổng của học sinh, sinh viên… 

Đề nghị các Phòng/Khoa, cá nhân liên quan thực hiện đúng theo tinh thần của thông báo này 

và triển khai theo kế hoạch đã ban hành.  

 ọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Trung cấp Y Dược 

Vạn  ạnh, 2A2 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.  ồ  hí  inh. Điện thoại: 

02862768499; 02862676500. 

 

Nơi nhận: 

- BĐ  (để b/c); 

-  ác đơn vị trong Trường (để phối hợp  t/h); 

- Đăng tải website; 

- Lưu: VT, P. QLĐT. 
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