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THÔNG BÁO 
Về việc bổ sung hồ sơ và điều chỉnh thông tin học sinh 

đối với khóa tuyển sinh năm 2019 
 

 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục chung năm học 2019 – 2020. Nhà trường thông báo đến 

học sinh về việc bổ sung hồ sơ còn thiếu và điểu chỉnh thông tin học sinh nếu có đối với 

khóa tuyển sinh năm 2019 như sau: 

1. Đối tượng 

- Học sinh khóa tuyển sinh năm 2019 của các ngành: Y sỹ; Y sỹ y học cổ truyền; 

Dược; Điều dưỡng. 

- Danh sách học sinh thiếu hồ sơ (bao gồm thông tin học sinh) được đăng tải tại 

website: vhs.edu.vn/Thông báo.  

Đối với cách ghi thông tin, học sinh lưu ý ghi đúng: họ và tên; giới tính; ngày tháng 

năm sinh; nơi sinh (các thông tin này được in trên bằng). 

2. Thời gian, địa điểm nộp bổ sung hồ sơ và điều chỉnh thông tin học sinh 

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 4/11/2021. 

Địa điểm: Phòng Quản lý đào tạo (Địa chỉ: 2A2 Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, 

quận 12). 

Đề nghị học sinh, các Phòng, Khoa có liên quan phối hợp thực hiện đúng theo tinh 

thần của thông báo. Sau thời gian quy định trên nếu học sinh không bổ sung các hồ sơ 

thiếu thì không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.  

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ: Văn phòng Khoa Y Dược, Trường Trung 

cấp Y Dược Vạn Hạnh theo địa chỉ số 2A2 Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12, 

Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 626 75667. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- BĐH (để b/c); 

- Các Phòng, Khoa (để phối hợp t/h) ; 

- Đăng tải website;  

- Lưu: VT, ĐT.  
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