
 

 

SỞ LĐ - TB & XH TP. HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12.2019/TB -TCVH TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

V/v tham dự lễ khai giảng và Ngày hội sinh viên HEDU năm học 2019 - 2020 
 

  

Thực hiện kế hoạch giáo dục chung năm học 2019 – 2020, Nhà trường thông báo về việc 

tham dự lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Cụ thể như sau:  

1. Thời gian và địa điểm: 

Thời gian: Thứ Tư, ngày 30/10/2019 

- Từ 8h00 đến 11h00: Lễ khai giảng 

- Từ 14h00 đến 16h00: Ngày hội sinh viên HEDU: Giao lưu văn hóa; Team building. 

- Từ 17h00 đến 21h00: Gala Night “Trở về”. 

Địa điểm: Trường Đại học Văn Hiến, số 613 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; toàn thể học 

sinh/học viên đang học. 

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

Để góp phần vào thành công, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho năm học mới, Nhà 

trường cho phép học sinh  được nghỉ học, thứ Tư, ngày 30/10/2019 để đến tham dự dự lễ khai 

giảng năm học 2019 – 2020 vào thời gian và địa điểm nêu trên (yêu cầu tất cả học sinh tham gia 

đầy đủ lễ khai giảng). Thời gian học bù đối với các lớp sẽ được phòng Quản lý đào tạo bố trí 

thích hợp và thông báo cho học sinh trong các buổi học tiếp theo. 

 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, 2A2 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 

02862768499. 

 

 

Nơi nhận: 

- BĐH (để b/c); 

- Học sinh các khóa (để t/h); 

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

- Đăng tải website; 

- Lưu: VT, P. QLĐT. 

         HIỆU TRƯỞNG 

 

     (Đã ký) 

                  ThS. Lê Thị Thùy Phương 

 

 


