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Cần Thơ, ngày 9 tháng 10 năm 2017 

THÔNG BÁO 
V/v họp mặt sinh viên đầu năm 2017 – 2018 

Thân gửi: toàn thể sinh viên khoa Dược k43 và k31 

Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc 
thực hiện sinh hoạt công dân đầu năm. 

Nhằm đảm bảo cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của sinh viên khoa Dược về 
những vấn đề liên quan đến hoạt động học tập và rèn luyện tại trường. 

Khoa Dược trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình gặp mặt đầu năm: 
1. Nội dung chương trình 

- Giới thiệu về Khoa Dược và các BM/LBM  5 - 10 phút 

- Giới thiệu về chương trình đào tạo   10 - 20 phút 

- Giới thiệu về công tác Đoàn, Hội sinh viên  10 phút 

- Trao đổi và giải đáp thắc mắc của sinh viên   40 phút  

2. Thành phần tham dự 

- Toàn bộ sinh viên Dược k43 và k31 đang theo học tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

- Các sinh viên Dược khóa cũ vắng mặt trong buổi họp mặt đầu năm. 
3. Câu hỏi và thắc mắc 

- Lớp trưởng các lớp thông báo và tập hợp câu hỏi gửi về khoa Dược. Bảng tổng hợp câu hỏi 
phải ghi rõ Lớp, nội dung câu hỏi được đánh số thứ tự. 

- Bản in (nếu có): các lớp gửi về Văn phòng khoa Dược, liên hệ cô Lê Thị Thanh Yến. 

- Qua email: các lớp gửi câu hỏi về ThS. Trần Hoàng Yến (địa chỉ mail: 
thyen@ctump.edu.vn). 

- Thời hạn gửi câu hỏi: trước 10 giờ 00 thứ 5, ngày 12/9/2017. 
4. Thời gian, địa điểm tổ chức 

18 giờ 00 thứ 5, ngày 12 tháng 10 năm 2017 tại hội trường khoa Dược. 

 TRƯỞNG KHOA DƯỢC 

       (đã ký) 

 

                                                                                PGS. TS. DƯƠNG XUÂN CHỮ 


