
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: 38.2021/QĐ-TCVH  

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH 

Căn cứ Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Trung cấp Y Dược Kỹ Thương; 

Căn cứ Quyết định số 5948/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp Y Dược Kỹ Thương thành 

Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh; 

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào 

tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc 

tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 84.2017/QĐ – TCVH ngày 13 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường 

Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức 

tín chỉ;  

Căn cứ Quyết định số 36.2021/QĐ –TCVH ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng về 

việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp công nhận học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp 

đợt 2 năm 2021 ngày 20 tháng 12 năm 2021; 

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng; 

Theo đề nghị của Ủy viên thường trực Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 68 học sinh, trình độ trung cấp có tên trong danh sách đính kèm theo đủ 

điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021, trong đó: 

+ Ngành Y sỹ y học cổ truyền  51 học sinh 

+ Ngành Dược   08 học sinh 

+ Ngành Y sỹ  04 học sinh 

+ Ngành Điều dưỡng  05 học sinh 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Hành chính - Nhân sự, Phòng Tài chính - kế toán, các 

Khoa/Bộ môn, Trưởng các đơn vị liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- BĐH (để báo cáo); 

- Như Điều 3 (để thực hiện); 

- Lưu: VT, P. QLĐT. 

 

 


