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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v công nhận tốt nghiệp ngành Y sỹ, Y sỹ Y học cổ truyền
K47B1,C (2017-2020); K47B1 (2017-2019) và K48B1,C (2018-2020)
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG
Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 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 Kết quả thi tốt nghiệp của học sinh ngành Y sỹ, Y sỹ Y học cổ truyền
K47B1,C (2017-2020); K47B1 (2017-2019) và K48B1,C (2018-2020);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thi tốt nghiệp (phiên họp thứ 3) ngày
22/10/2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận tốt nghiệp cho 26 học sinh ngành Y sỹ, Y sỹ Y học cổ
truyền K47B1,C (2017-2020); K47B1 (2017-2019) và K48B1,C (2018-2020);
trong đó:
- Ngành Y sỹ:
16 học sinh (02 HS K47B1 và 14 HS K48B1);
- Ngành Y sỹ YHCT:
10 học sinh (02 HS K47C và 08 HS K48C).
(Chi tiết có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng
phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh, các bộ môn và học sinh có tên trong danh
sách căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 2 ;
- Lưu: VT, ĐT.
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