
 

 

 

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: 24/TB-TCVH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2018 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tham dự lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 

 

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-TCVH ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc tổ 

chức lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018; Nhà trường thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 

2018 và đăng ký lễ phục tốt nghiệp. Cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 

- Thời gian: 06h30 - 11h00, thứ Bảy, ngày 17/11/2018 

- Địa điểm: Nhà hát Hòa Bình số 240 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh. 

2 . Thành phần tham dự 

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; toàn thể học viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018, 

phụ huynh học viên và khách mời.  

Lưu ý: Để công tác tiếp đón được chu đáo, học viên có phụ huynh tham dự đăng ký trực tiếp 

tại phòng Tuyển sinh, khi đến đăng ký nhận lễ phục tốt nghiệp. 

3. Đăng ký lễ phục tốt nghiệp 

Học viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 đăng ký lễ phục tại phòng Tuyển sinh (cô Vân Anh; thầy 

Huy; cô Liên) - Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14 tháng 

11 năm 2018 (trong giờ hành chính, từ thứ Hai đến thứ Sáu). Khi đến đăng ký, học viên đóng 

300.000đ tiền thế chân (số tiền này sẽ được hoàn trả khi học viên trả lại lễ phục tốt nghiệp).  

4. Nhận bằng tốt nghiệp 

4.1. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: Buổi sáng từ 08h00 -12h00, buổi chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày trong tuần (từ 

thứ Hai đến thứ Sáu). 

- Địa điểm: phòng Quản lý đào tạo, Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh, 302A Vườn Lài, 

phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. 

4. 2. Một số yêu cầu đối với người đến nhận bằng tốt nghiệp 

Người đến nhận bằng tốt nghiệp phải mang theo thẻ học sinh, chứng minh nhân dân hoặc giấy 

tờ tùy thân có dán ảnh. Trường hợp đặc biệt nhờ người khác nhận thay, thì phải mang theo giấy ủy 

quyền có xác nhận của địa phương theo quy định và chứng minh nhân dân.  

 Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này và có 

trách nhiệm thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết để thực hiện.  

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

Vạn Hạnh, 302A Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 

02862768499. 

 

Nơi nhận: 

- BĐH (để b/c); 

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

- Đăng tải website; 

- Lưu: VT, P. QLĐT. 
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