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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc miễn học và miễn thi môn học cho sinh viên 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-CĐYT ngày 22/12/2017 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-CĐYT ngày 27/10/2020 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận về việc ban hành Quy định miễn môn học 

trong chương trình đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng trường Cao đẳng Y tế 

Bình Thuận; 

Căn cứ cuộc họp của Hội đồng Khoa học Đào tạo của Trường Cao đẳng 

Y tế Bình Thuận ngày 14/04/2021; 

Xét đơn đề nghị miễn học và miễn thi của sinh viên; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quyết định miễn học và miễn thi các môn học trong chương trình 

cho sinh viên lớp Cao đẳng Dược 5A (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Phòng Quản lý đào tạo & Nghiên cứu khoa học, các khoa, phòng, 

trung tâm có liên quan, giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên có 

tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành ./. 

 

 Nơi nhận:                          HIỆU TRƯỞNG 
 - Như Điều 2; 

 - Website trường;       

 - Lưu: VT, QLĐT&NCKH (Linh).  

 

 

           Phạm Văn Chương 
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