
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: 22.2021 /TB - TCVH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6  tháng 9 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA 

NĂM 2021 (KHÓA 2019 – 2021) 

 
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021; 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo khối lượng kiến thức văn hóa THPT khóa 2019-2021 

và khóa 2020 - 2022:  

 

      Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp và lịch thi 

tốt nghiệp văn hóa năm 2021 như sau: 

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp: 

- Học sinh đã hoàn thành xong chương trình khối lượng kiến thức văn hóa THPT 

do nhà trường giảng dạy và điểm tổng kết các môn văn hóa đạt 5.0 điểm trở lên 

- Học sinh học xong chương trình văn hóa THPT đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp 

THPT Quốc gia nhưng chưa dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đang theo học các ngành, 

nghề tại trường 

- Học sinh thi rớt kỳ thi THPT Quốc gia đang theo học tại trường. 

2. Thời gian, hình thức ôn thi: 

- Thời gian ôn thi: Từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 09 năm 2021 

- Hình thức ôn thi: Trực tuyến. 

3. Thời gian, hình thức thi: 

- Thời gian thi: Ngày 09 và ngày 10 tháng 10 năm 2021 

- Hình thức thi: Trực tuyến. 

4. Lệ phí ôn và thi: 900,000đ/1 học sinh, sinh viên. 

5. Thời gian nộp lệ phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/09/2021. 

 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: 

- Học sinh lớp văn hóa khóa 2019, 2020 

(để t/h); 

- Các đơn vị trong Trường (để t/h); 

- Đăng tải website; 

- Lưu: VT, P. QLĐT. 

 


