
 

 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:  .2021/TB-TCVH TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v nộp phiếu đánh giá và giấy xác nhận thực tập 
 

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo khóa 2018 – 2020; 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo khóa 2019 – 2021: 

 

Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thông báo về việc nộp giấy tờ thực tập tốt nghiệp 

để xét tốt nghiệp năm 2021 như sau: 

 

1. Đối tượng học viên: 

Học viên Trung cấp hệ chính quy khóa 2018 - 2020 và khóa 2019 - 2021 học theo tín 

chỉ, đã học xong học phần và tích lũy đủ tất cả các học phần, đủ điều kiện xét tốt nghiệp. 

2. Thời gian nộp: 

Học viên nộp phiếu đánh giá thực tập và giấy xác nhận thực tập từ ngày ra thông báo 

đến hết ngày 02/11/2021 tại Khoa Y Dược.  

Học viên có thể đến trường nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua đường bưu điện (khi nộp 

đường bưu điện, phải nộp sớm và có liên hệ thông báo với Cô Đoàn Ngọc Lệ - cán bộ phụ 

trách thực tập). 

Sau thời gian quy định trên, nếu học viên không nộp hai phiếu này về trường thì không 

đủ điều kiện xét tốt nghiệp năm 2021. 

 

Mọi thông tin liên quan, vui lòng liên hệ:  

Khoa Y Dược, Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh 

Số 2A2 Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 6267 6500 hoặc Cô Đoàn Ngọc Lệ - 0905440287. 

Trân trọng./. 
 

 Nơi nhận: 

- BĐH (để b/c); 

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

- Đăng tải website; 

- Lưu: VT, KYD. 

HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký) 

 

 

NGUYỄN QUỐC THỆ 

                                      


