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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Hướng dẫn thực hiện Thông tư 31/2017/TT- BLĐTBXH 

Quy định về đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp theo hình thức đào tạo 

vừa làm vừa học 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH. 

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ- BGDĐT, ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình;   

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 1308/VBHN-BLĐTBXH ngày 5 tháng 4 năm 2019 

sửa đổi bổ sung Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa 

các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số      /QĐ-CĐYT ngày       tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Y tế Thái Bình ban hành hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2017/TT- 

BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng theo tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Xét  đề  nghị của trưởng phòng Quản lý Đào tạo- NCKH;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Hướng dẫn thực hiện Thông tư 31/2017/TT- BLĐTBXH Quy 

định về đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa 

học của trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. 

(có nội dung Hướng dẫn thực hiện Quy chế chi tiết  kèm theo) 

Điều 2. Hướng dẫn Quy định về đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp theo 

hình thức đào tạo vừa làm vừa học của trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thực hiện từ năm 

học 2019 -2020. 

Điều 3. Các Phòng, Khoa, Bộ môn, giảng viên và sinh viên Cao đẳng, Trung cấp, 

Sơ cấp vừa làm vừa học thực hiện nghiêm túc Quy chế này.  

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Trưởng Khoa, phòng; 

- Lưu QLĐT, VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Dung 

 


