
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: 11.2021/TB -TCVH 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi hình thức học tập cho học sinh, sinh viên 

trong thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh COVID-19 

 

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 14476/SLĐTBXH-GDNN ngày 06 tháng 5 năm 2021 Sở LĐTBXH  

Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch Covid-19; 

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Trường Trung Cấp Y Dược Vạn 

Hạnh thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên (HSSV) việc thay đổi hình thức học tập đối 

với HSSV ở tất cả các ngành như sau:  

 

1.  HSSV sẽ không tham gia học tập trung tại Trường trong thời gian dịch bệnh COVID-

19 còn diễn biến phức tạp. Từ khi Thông báo này có hiệu lực cho đến khi có thông báo 

mới, nhà trường sẽ tổ chức cho HSSV học trực tuyến để đảm bảo thực hiện kế hoạch 

năm học 2020 – 2021. 

2. Thời gian không học tập trung tại Trường, HSSV sử dụng điện thoại di động, máy tính, 

ipad có kết nối internet để truy cập vào phần mềm MICROSOFT TEAMS hoặc đường 

dẫn (https://teams.microsoft.com/downloads) để tiếp cận, cập nhật bài giảng, tài liệu và 

học tập theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo và của giáo viên phụ trách. 

3. Thông tin đăng nhập 

Tên đăng nhập: Tên + MSSV@st.vhs.edu.vn 

Ví dụ: Lê Thị Hoa, MSSV: 20CT012A sẽ có tên đăng nhập như sau:  

 Tên đăng nhập: Hoa20CT012A@st.vhs.edu.vn 

 Mật khẩu đăng nhập ban đầu: 20CT012A 

4. Trong thời gian không tham gia học tập trung tại Trường, HSSV cần nghiêm túc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Bộ Y tế và thường xuyên 

theo dõi Website của trường để cập nhật các thông báo. 

https://teams.microsoft.com/downloads
mailto:MSSV@st.vhs.edu.vn


Lưu ý: Trường hợp những HSSV không thể học trực tuyến phải có đơn gửi về  Phòng 

Quản lý đào tạo trước ngày học trực tuyến của môn học 02 ngày (trình bày rõ lý do). 

Email cô Loan (P.QLĐT): loanntm@vhs.edu.vn. 

Trong quá trình học trực tuyến, HSSV có thắc mắc vui lòng liên hệ: 

Phòng QLĐT: 028 6276 8499  

Khoa Y Dược: 028 627 5667 

Nhà Trường yêu cầu các Phòng ban, Khoa toàn trường thực hiện nghiêm túc thông báo 

này./. 
 

Nơi nhận: 

- BĐH (để b/c); 

- Học sinh, sinh viên các khóa (để t/h); 

- Các đơn vị trong trường (để t/h); 

- P. ĐT: Đăng tải website Trường; 

- Lưu: VT, QLĐT, Khoa YD. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

ThS. Nguyễn Quốc Thệ 
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