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THÔNG BÁO 
NỘP LỆ PHÍ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021– 2022; căn cứ Kế hoạch đào tạo khóa 06 

(2018-2020), khoá 07 (2019-2021) và khóa 08 (2020-2022) học theo tín chỉ, các ngành: 

Điều dưỡng; Dược; Y sĩ; Y sĩ y học cổ truyền. Trường trung cấp Y Dược Vạn Hạnh thông 

báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 học theo tín chỉ như sau: 

1. Đối tượng: 
 

Học sinh, sinh viên bậc Trung cấp hệ chính quy khóa 06 (2018-2020), khoá 07 

(2019-2021) và khóa 08 (2020-2022), học theo tín chỉ, đã trả nợ học phần và tích lũy đủ  

tất cả các học phần, đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp tính đến thời điểm xét công 

nhận tốt nghiệp, có đơn đề nghị xét tốt nghiệp. 

2. Thời gian nộp lệ phí xét tốt nghiệp: 
 

Học sinh, sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp Trung cấp năm học 2021-2022, nộp lệ 

phí xét Tốt nghiệp (500.000vnđ) tại phòng Tài chính hoặc chuyển khoản: 

Maritimebank – Ngân hang TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn 
 

Tên tài khoản: Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh 
 

Số tài khoản: 04101010017117 
 

Nội dụng chuyển khoản: Họ và tên-MSSV-SĐT-Nội dung 
 

Ví dụ: Nguyen Van A-21DS001A-0903023023-Le phi xet tot nghiep dot 1 nam 2022 

Mọi thắc mắc liên hệ về Phòng QLĐT (028.6276.8499). 

 
 Nơi nhận 
- BGH; 

- Các đơn vị Khoa/Phòng; 

- Học sinh Trường; 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT, P.QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 
ThS. Nguyễn Quốc Thệ 

 


