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QUYẾT ĐỊNH  

Giao nhiệm vụ Giảng viên hướng dẫn Sinh viên làm khoá luận Tốt nghiệp  

Năm 2020 
     

HIỆU TRƯỞNG 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 09/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành về việc Quy định việc tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức 

tích lũy mô- dun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ  Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020; 

Xét đề nghị của  Trưởng phòng Đào tạo-NCKH; Trưởng phòng Tổ chức Hành 

chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Giao nhiệm vụ cho 20 Giảng viên hướng dẫn Sinh viên làm Khoá luận tốt nghiệp 

Cao đẳng chính quy năm 2020. (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Giao cho các ông (bà) có tên trong danh sách nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên làm 

khóa luận tốt nghiệp theo đúng Quy chế và quy định đào tạo đã ban hành. 

Điều 3: Các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

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

 

Nơi nhận:                                               HIỆU TRƯỞNG 
-  Như Điều 1; 

- Lưu ĐT, VT .    

 (Đã ký) 

 

                      TS. Nguyễn Thị Thu Dung  

 

 


