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TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC VẠN HẠNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05.2021/TB -TCVH Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên các ngành khoá 2019-2021  

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

Nhà trường thông báo thời gian đăng ký và đi thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh 

viên các ngành khoá 2019 - 2021 đã hoàn thành chương trình học tại trường như sau: 

1. Thời gian: 

- Thời gian đi thực tập tốt nghiệp dự kiến: Từ ngày 12/04/2021  

- Khoa Y Dược sẽ triển khai Kế hoạch đi thực tập tốt nghiệp cụ thể cho học sinh, 

sinh viên các ngành trước ngày 07/04/2021. 

2. Đăng ký: 

Học sinh, sinh viên các ngành đăng ký đi thực tập tốt nghiệp từ ngày 22/03/2021 

đến hết ngày 31/3/2021 trực tiếp tại Khoa Y Dược Trường Trung Cấp Y Dược Vạn Hạnh 

2A2 Quốc lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM. Điện thoại: 028 6267 5667 (Gặp 

Cô Lệ). 

Trường hợp học sinh, sinh viên đã hoàn thành chương trình học và tự tìm được đơn 

vị thực tập đúng chuyên ngành, có đầy đủ điều kiện đảm bảo việc thực tập thì liên hệ Khoa 

Y Dược để xin giấy giới thiệu gửi đơn vị thực tập. 

Nếu quá thời hạn nêu trên học sinh, sinh viên không đăng ký hoặc không xin giấy 

giới thiệu của trường xem như tự bỏ thực tập tốt nghiệp. 

Đề nghị các Phòng/Khoa triển khai thông báo cho các học sinh, sinh viên các ngành 

biết để nghiêm túc thực hiện thông báo này. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 028. 6267 5667 (Khoa Y Dược) hoặc 028 6276 8499 

(Phòng Quản lý đào tạo)./. 

Nơi nhận: 

 - BĐH (để b/c); 

 - Học sinh, sinh viên các khoá (để t/h) 

- Các đơn vị trong Trường (để t/h);  

- Lưu: HCNS, KYD. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 
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