
BỘ Y TẾ 

Trường Đại học Y Hải Phòng 

________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________ 

 

Số: 398/ QĐ-YHP 

 

Hải Phòng, ngày  20  tháng   7   năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa hệ chính quy  

khoá 2004 - 2010 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hải Phòng 

- Căn cứ Quyết định số 06/1999/QĐ-TTg ngày 25/01/1999 của Thủ tướng chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại Học Y Hải Phòng. 

- Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

về Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.  

- Căn cứ vào biên bản của Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa cho sinh viên hệ 

chính quy khoá 2004 – 2010 ngày 19/7/2010. 

- Theo đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo Đại học. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Công nhận tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa hệ chính quy cho 259 (Hai trăm 

năm mươi chín) sinh viên khoá 2004 – 2010 kể từ ngày 20/7/2010, trong đó có: 

     08 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi 

   161 sinh viên tốt nghiệp loại Khá 

     87 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình Khá 

     03 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình 

  (có danh sách kèm theo) 

Điều 2.  Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Đào tạo Đại học, Tài chính kế toán, Trung 

tâm TT-Thư viện, Ban QL KTX và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD & ĐT (Vụ ĐH);          
- Bộ Y tế (Vụ KHĐT); 

- Như điều 2; 

- Lưu ĐT, HCTH. 

 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

 

 
PGS. TS. Phạm Văn Thức 

 

 

        

 

















BỘ Y TẾ 

Trường Đại học Y Hải Phòng 

________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________ 

 

Số: 436/ QĐ-YHP 

 

Hải Phòng, ngày   10  tháng  8   năm 2010 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v công nhận tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa hệ tập trung 4 năm  

 Khoá 2006 - 2010 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hải Phòng 

- Căn cứ Quyết định số 06/1999/QĐ-TTg ngày 25/01/1999 của Thủ tướng chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại Học Y Hải Phòng. 

- Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

về Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.  

- Căn cứ vào biên bản của Hội đồng thi và xét tốt nghiệp cho sinh viên Bác sỹ đa khoa hệ 

tập trung 4 năm khoá 2006 – 2010 ngày 19/7/2010. 

- Theo đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo Đại học. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Công nhận tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa hệ tập trung 4 năm cho 150 (Một 

trăm năm mươi) sinh viên khoá 2006 – 2010 kể từ ngày 20/7/2010, trong đó có: 

   01 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi 

   49 sinh viên tốt nghiệp loại Khá 

   98 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình Khá 

   02 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình 

  (có danh sách kèm theo) 

Điều 2.  Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Đào tạo Đại học, Tài chính kế toán, Trung 

tâm TT-Thư viện, Ban QL KTX và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD & ĐT (Vụ ĐH); 

- Bộ Y tế (Vụ KHĐT); 

- Như điều 2; 

- Lưu ĐT, HCTH. 

 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

 

 
PGS. TS. Phạm Văn Thức 

 

        

 



 













BỘ Y TẾ 

Trường Đại học Y Hải Phòng 

________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________ 

 

Số: 435/ QĐ-YHP 

 

Hải Phòng, ngày   10   tháng   8   năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy  

 khoá 2006 - 2010 

Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hải Phòng 

- Căn cứ Quyết định số 06/1999/QĐ-TTg ngày 25/01/1999 của Thủ tướng chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại Học Y Hải Phòng. 

- Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

về Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.  

- Căn cứ vào biên bản của Hội đồng thi và xét tốt nghiệp cho sinh viên Cử nhân điều 

dưỡng hệ chính quy khoá 2006 – 2010 ngày 19/7/2010. 

- Theo đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo Đại học. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Công nhận tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng hệ chính quy cho 72 (Bảy 

mươi hai) sinh viên khoá 2006 – 2010 kể từ ngày 20/7/2010, trong đó có: 

   52 sinh viên tốt nghiệp loại Khá 

   20 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình Khá 

      (có danh sách kèm theo) 

Điều 2.  Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Đào tạo Đại học, Tài chính kế toán, Trung 

tâm TT-Thư viện, Ban QL KTX và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD & ĐT (Vụ ĐH); 

- Bộ Y tế (Vụ KHĐT); 

- Như điều 2; 

- Lưu ĐT, HCTH. 

 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

 

 
PGS. TS. Phạm Văn Thức 

 

 

        

 









BỘ Y TẾ 

Trường Đại học Y Hải Phòng 

____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________________ 

 

Số: 437/ QĐ-YHP 

 

Hải Phòng, ngày   10  tháng   8   năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng  

Hệ vừa làm vừa học khoá 2006 - 2010 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hải Phòng 

- Căn cứ Quyết định số 06/1999/QĐ-TTg ngày 25/01/1999 của Thủ tướng chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại Học Y Hải Phòng. 

- Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

về Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.  

- Căn cứ vào biên bản của Hội đồng thi và xét tốt nghiệp cho sinh viên Cử nhân điều 

dưỡng hệ vừa làm vừa học khoá 2006 – 2010 ngày 19/7/2010. 

- Theo đề nghị của Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo Đại học. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Công nhận tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học cho 66 

(Sáu mươi sáu) sinh viên khoá 2006 – 2010 kể từ ngày 20/7/2010, trong đó có: 

   42 sinh viên tốt nghiệp loại Khá 

   24 sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình Khá 

      (có danh sách kèm theo) 

Điều 2.  Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Đào tạo Đại học, Tài chính kế toán, Trung 

tâm TT-Thư viện, Ban QL KTX và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GD & ĐT (Vụ ĐH); 

- Bộ Y tế (Vụ KHĐT); 

- Như điều 2; 

- Lưu ĐT, HCTH. 

 

Hiệu trưởng 

(Đã ký) 

 

 
PGS. TS. Phạm Văn Thức 

 

 

                           






