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THƯ CẢM ƠN 

Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Sau đại học cho các học viên Chuyên khoa cấp II 

khóa 32 và Cao học khóa 27 ngày 28/01/2021 đã bị hoãn tổ chức do dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp Covid-19. Xuất phát từ mong muốn của đa số học viên và sự ủng 

hộ của Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Viện/Khoa/Bộ môn nhà trường. Phòng Quản lý 

Đào tạo Sau đại học và các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng 

Sau đại học trong hai ngày 15-16/03/2021. Buổi Lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp và là 

một kỷ niệm có ý nghĩa sâu sắc cho các tân Chuyên khoa cấp II, Thạc sĩ.  

Sự hiện diện, ủng hộ và giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất của Thày/Cô, Quí vị 

đại biểu và các tân Chuyên khoa cấp II, Thạc sĩ là nguồn cổ vũ động viên to lớn cho 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trong những nỗ lực nhằm lấy học viên làm trung 

tâm. 

Ban tổ chức và Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học xin gửi tới Quý Thày/Cô, 

Quí vị đại biểu và các tân Chuyên khoa cấp II, Thạc sĩ lời cảm ơn sâu sắc. Kính chúc 

Quí Thày/Cô, Quí vị đại biểu, các tân Chuyên khoa cấp II, Thạc sĩ dồi dào sức khỏe, 

hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống và hoạt động chuyên môn nhằm góp phần vào 

sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Trân trọng./.  
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