
 

 

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: 21.2021/TB -TCVH 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
 

V/v Gặp mặt sinh viên mới (lần 1/2021) 

 

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo chung năm học 2021 – 2022, Nhà trường thông 

báo lịch gặp mặt sinh viên mới như sau: 

 Nhằm tạo điều kiện gặp mặt, giao lưu, kết nối giữa Ban Giám hiệu, Thầy 

Cô giáo nhà trường với sinh viên mới, Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh tổ 

chức buổi “Gặp mặt sinh viên mới” đợt 1 năm 2021. 

- Thời gian: 08h30 ngày thứ tư 01/09/2021 (Thời lượng: 120 phút) 

- Phương tiện: MS. Teams (Buổi họp sẽ được Phòng QLĐT tạo ra trước) 

- Thành phần tham dự: BGH, Thầy Cô giáo và tất cả sinh viên mới 

- Chương trình: 

o 08h30 – 08h45: Giao lưu mở, ổn định buổi họp 

o 08h45 – 09h00: Văn nghệ mở màn (Tiếng hát CS Dương Hồng 

Loan, CS Trường Sơn) 

o 09h00 – 09h15: Thầy Hiệu trưởng phát biểu chào mừng 

o 09h15 – 09h30: Thầy Cô nhà trường giao lưu 

o 09h30 – 09h45: Đại diện Phòng ĐT giới thiệu về chương đào tạo 

o 09h45 – 10h00: Sinh viên chia sẻ 

o 10h00 – 10h30: Khách mời, Doanh nghiệp và cựu học viên chia 

sẻ 

o 10h30: chụp hình lưu niệm và kết thúc. 

Nhà trường đề nghị tất cả học viên tham gia đầy đủ để buổi họp mặt đạt 

được ý nghĩa và thêm phần trang trọng. 

Lưu ý: Người tham dự mặc trang phục phù hợp, đảm bảo lịch sự, trang 

nhã. Trong suốt cuộc họp phải giữ trật tự và tuân thủ theo sự sắp xếp của thầy cô 

tổ chức. 

 



 

 

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: 

Phòng Quản lý Đào tạo, số 2A2 Quốc Lộ 1A, phường Thạnh Xuân, Quận 

12, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0286. 2768. 499; 02862.676.500./. 

 

 

Nơi nhận: 

- BĐH (để b/c); 

- Học sinh, sinh viên khóa mới; 

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

- Đăng tải website; 

- Lưu: VT, P. QLĐT. 
 

 


