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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung 

của quy trình này. 

2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành theo sự chỉ đạo của 

Giám đốc Bệnh viện – Hiệu trưởng. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Cácđơn vị khi 

có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có 

bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm 

trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu vào ô bên cạnh) 

 Ban Giám hiệu □  

 Phòng Đào tạo □  

 Bộ môn Điều dưỡng □  

 Bộ môn Kỹ thuật y học □  

 Phòng Hành chính □  

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang 
Hạng mục 

sửa đổi 
Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

TRƢỜNG CĐYT BẠCH MAI 

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ QUÁ 

TRÌNH XÂY DỰNG, CẬP 

NHẬT CHƢƠNG TRÌNH VÀ 

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO 

Mã số: QT.11.CĐYT 

Ngày ban hành:  

Lần ban hành: 01 
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I. MỤC ĐÍCH 

 Quy trình này thống nhất quá trình xây dựng, cập nhật chương trình và tài liệu 

đào tạo tại Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai đồng thời quản lý các bước trong quá trình 

xây dựng và cập nhật chương trình, tài liệu đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, 

đáp ứng mục tiêu, sứ mạng, chuẩn đầu ra đối với HSSV của Nhà trường. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG  

2.1 Đối tượng áp dụng: áp dụng cho việc xây dựng, cập nhật chương trình và tài liệu đào 

tạo của Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai. 

2.2 Trách nhiệm áp dụng: Các đơn vị liên quan đến xây dựng, cập nhật chương trình và 

tài liệu đào tạo của Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai. 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN  

1. Quyết định số 25/2006/QĐ- BGDĐT, ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy. 

2. Thông tư số 22/2014/TT- BGDĐT, ngày 9/7/1014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế Đào tạo TCCN. 

3. Quyết định số 36/2007/QĐ- BGD ĐT, ngày 9/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học. 

4. Thông tư số 33/2014/TT- BGDĐT, ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo Điều dưỡng trình độ Đại học, Cao đẳng. 

5. Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT -  BYT- BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật viên y. 

6.  Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 về việc quy định điều kiện, hồ 

sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào 

tạo trình độ đaị hoc̣, trình độ cao đẳng 

IV.  THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Giải thích thuật ngữ: 

      Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo là hệ thống kiến thức lý thuyết và 

thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết 

quả học tập để đảm bảo người học tích luỹ được kiến thức, kỹ năng và đạt được năng 

lực cần thiết đối với mỗi trình độ của giáo dục đại học. 

     Tài liệu đào tạo: thông tin và phương tiện hỗ trợ trong lĩnh vực đào tạo. Phương 

tiện có thể là giấy, video, ảnh minh họa và dụng cụ y học để thực hành bệnh viện.  

http://www.cdcncp.edu.vn/website/index.php/Van-ban-tu-Bo-So-Giao-duc-Dao-tao/thong-t-s-08-2011tt-bgdt-quy-nh-iu-kin-ho-s-quy-trinh-m-nganh-ao-to-inh-ch-tuyn-sinh-thu-hi-quyt-nh-m-nganh-ao-to-trinh-ai-hoc-trinh-cao-ng.html
http://www.cdcncp.edu.vn/website/index.php/Van-ban-tu-Bo-So-Giao-duc-Dao-tao/thong-t-s-08-2011tt-bgdt-quy-nh-iu-kin-ho-s-quy-trinh-m-nganh-ao-to-inh-ch-tuyn-sinh-thu-hi-quyt-nh-m-nganh-ao-to-trinh-ai-hoc-trinh-cao-ng.html
http://www.cdcncp.edu.vn/website/index.php/Van-ban-tu-Bo-So-Giao-duc-Dao-tao/thong-t-s-08-2011tt-bgdt-quy-nh-iu-kin-ho-s-quy-trinh-m-nganh-ao-to-inh-ch-tuyn-sinh-thu-hi-quyt-nh-m-nganh-ao-to-trinh-ai-hoc-trinh-cao-ng.html
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2. Từ viết tắt: 

- CTĐT:  Chương trình Đào tạo 

- HĐKH& ĐT: Hội đồng khoa học và đào tạo 

- HSSV: Học sinh sinh viên 

- TLĐT: Tài liệu đào tạo 

 



Quy trình trả hồ sơ và phát bằng tốt nghiệp                                               QT.10.CĐYT           

                                     Trang 6/15 

 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH  

Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

Hội đồng 

KHĐT 

 - Căn cứ vào:  

 đề nghị của BGH, Phòng Đào tạo, về việc xây dựng 
mới CT/ TLĐT.  

 kết quả khảo sát, ý kiến phản hồi của: Người sử dụng 
lao động/ Giáo viên/ Bô môn/ Người học về việc yêu 
cầu cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo, tài liệu 
đào tạo.  

 yêu cầu cập nhật chương trình tiến tiến, kỹ thuật mới 
hàng năm. 

- Thư ký Hội đồng KH&ĐT tiếp nhận đề nghị yêu cầu 
xây dựng, cập nhật CT/ TLĐT theo biểu mẫu 
BM.11.CĐYT.01, 02 trình BGH, Hội đồng KH&ĐT.  

Ban giám hiệu 

HĐ KH&ĐT 

 

 

 

 

 

Hội đồng KH&ĐT họp xem xét đề xuất cập nhật, sửa đổi 

và phê duyệt kế hoạch, chương trình đào tạo. 

HĐ KH&ĐT 

 
Thành lập hội đồng xây dựng CT/ TLĐT theo từng chuyên 

ngành bao gồm các nhà khoa học của nhà trường và các bộ 

môn liên quan.  

- P. Đào tạo 

- Các Bộ môn, 

phòng ban 

liên quan. 

 Các bộ môn, Giảng viên, cán bộ liên quan tiến hành xây 

dựng CT/ TLĐT theo kế hoạch.  

 Đối với chương trình đào tạo mới, xây dựng theo 

BM.11.CĐYT.02. 

 Đối với chương trình cập nhật, xây dựng theo kế hoạch 

theo BM.11.CĐYT.03. 

- Các Bộ môn 

- P. Đào tạo 

 

Các bộ môn tổ chức họp lấy ý kiến thông qua CT/ TLĐT 

gửi biên bản họp về Phòng Đào tạo (BM.11.CĐYT. 04).  

- HĐ KH&ĐT 

- Ban Giám hiệu 

 
Căn cứ vào kết quả cuộc họp thông qua CT/ TLĐT cấp bộ 

môn, Hội đồng KH&ĐT Trường tổ chức họp thẩm định 

CT/ TLĐT theo BM.11.CĐYT.05.   

P. Đào tạo 

 Đối với CT/ TLĐT mới: Căn cứ vào kết quả thẩm định của 

Hội đồng KH & ĐT Nhà trường, Phòng đào tạo chuẩn bị 

Hồ sơ gửi đơn vị thẩm định chương trình đào tạo:  

 Tờ trình  

 CT/ TLĐT. 

 Phiếu thẩm định: BM.11.CĐYT.06. 

 Các biên bản: BM.11.CĐYT.07. 

Hiệu trưởng  
 Sau khi CT/ TLĐT của Nhà trường được phê duyệt, Hiệu 

trưởng Nhà trường ra Quyết định ban hành CT/ TLĐT. 

Thành lập Hội đồng 

xây dựng CT/ TLĐT 

Triển khai xây dựng 

CT&TLĐT 

Thẩm định 
CQ cấp trên 

 

 

Thông qua  

cấp Bộ môn 
 

 

 

Họp HĐ KH   

& ĐT 

 

Tiếp nhận đề nghị/ 

yêu cầu xây dựng, 

cập nhật CTĐT& 

TLĐT 

 

 

 

Quyết định  

ban hành 

CTĐT/TLĐT 

 
 

Thẩm định  

HĐ KH& ĐT 
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VI. HỒ SƠ LƢU 

STT Tên hồ sơ Nơi lƣu Thời gian lƣu 

1.  Bản đề xuất xây dựng, cập nhật CT/TLĐT 
- Phòng đào tạo 

- Các bộ môn 

Đến khi hoàn thành 

việc xây dựng cập nhật 

CT, TLĐT 

2.  Chương trình khung - Phòng đào tạo 

Thời gian lưu không 

hạn chế. 

3.  Nội dung cập nhật, bổ sung 
- Phòng Đào tạo 

- Các bộ môn 

4.  Biên bản họp HĐ KHĐT Phòng Đào tạo 

5.  Biên bản thành lập HĐ xây dựng CT/TLĐT. Phòng Đào tạo 

6.  Biên bản họp thông qua cấp bộ môn 

- Hành chính 

- Phòng Đào tạo 

- Cấp bộ môn 

7.  Chương trình đào tạo bản cứng & bản mềm. 
- Phòng Đào tạo 

- Các bộ môn 

8.  
Phiếu thẩm định CT/TLĐT của Hội đồng 

KH&ĐT. 
Phòng Đào tạo 

9.  
Biên bản họp thẩm định CT/TLĐT của Hội 

đồng KH&ĐT. 
Phòng Đào tạo 

10.  Tờ trình. Phòng Đào tạo 

11.  
Quyết định của Hiệu trưởng ban hành 

chương trình đào tạo mới. 

- Hành chính 

- Phòng Đào tạo 
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VII. PHỤ LỤC 

 

STT PHỤ LỤC KÝ HIỆU  

1.  
Bản đề xuất xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo/ 

tài liệu đào tạo 
 BM.11.CĐYT.01 

2.  Chương trình khung BM.11.CĐYT.02 

3.  Nội dung cập nhật, bổ sung   BM.11.CĐYT.03 

4.  Biên bản họp HĐ KHĐT BM.11.CĐYT.04 

5.  Biên bản họp thông qua cấp bộ môn  BM.11.CĐYT.05 

6.  Phiếu thẩm định CT/ TLĐT của HĐ KH& ĐT BM.11.CĐYT.06 

7.  Biên bản họp thẩm định CT/ TLĐT của HĐ KH& ĐT BM.11.CĐYT.07 
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TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

BẠCH MAI 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CHƢƠNG 

TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO 

BM.11.CĐYT.01 

Số phiếu…….. 

 

ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG, CẬP NHẬT CHƢƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO 

 
- Tên chương trình tài liệu đào tạo: 

- Mục tiêu chương trình và tài liệu đào tạo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự thảo chương trình và tài liệu đào tạo kèm theo Có:  Không:

- Những bộ phận chịu tác động của việc sửa đổi/banhành: 

Ký duyệt  

Trƣởng bộ môn 

Ký duyệt Ban giám hiệu/ Hội đồng khoa học: 

- Đồngý: Không:

Mã hiệu tài liệu 
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CHƢƠNG TRÌNH KHUNG 

 

Tên chương trình: ......................................... 

Trình độ đào tạo: ........................................... 

Ngành đào tạo:   ............................................    Mã số: ............................ 

Loại hình đào tạo: ........................................ 

1. Mục tiêu đào tạo 

- Mục tiêu chung 

- Mục tiêu cụ thể: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, trình 

độ Ngoại ngữ, Tin học,… 

2. Thời gian đào tạo 

3. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá (tính bằng đơn vị học trình hoăc̣ tín chỉ) 

4. Đối tƣợng tuyển sinh 

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 

6. Thang điểm 

7. Nội dung chƣơng trình 

7.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

7.1.1 

7.1.2.      

- 

7.1.4.    

7.1.5.      

7.1.6.      

7.1.7.  

      

BM.11.CĐYT.0

2 



Quy trình trả hồ sơ và phát bằng tốt nghiệp                                               QT.10.CĐYT           

                                     Trang 11/15 

 

7.2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

7.2.1       Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) 

7.2.2       Kiến thức ngành chính (ngành thứ nhất) 

7.2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính (bắt buộc phải có) 

7.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (không bắt buộc phải có; được chọn 

tự do hoặc chọn theo từng chuyên ngành) 

-         Bắt buộc 

-         Tự chọn 

7.2.3       Kiến thức ngành thứ hai (không bắt buộc phải có, được chọn dưới dạng 

ngành phụ hoặc ngành chính thứ hai) 

-         Bắt buộc 

-         Tự chọn 

7.2.4       Kiến thức bổ trợ tự do (không bắt buộc phải có) 

7.2.5       Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với các chương trình đào 

tạo giáo viên phổ thông và giáo viên dạy nghề) 

-         Bắt buộc 

-         Tự chọn 

7.2.6       Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp) 

8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 

9. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

 

 

 

 

Cán bộ Phụ trách CT& TLĐT                                                            Trƣởng phòng Đào tạo 
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NỘI DUNG CẬP NHẬT/ BỔ SUNG HỌC PHẦN/MÔN HOC̣ 

1. Tên học phần/môn hoc̣ 

2. Tổng tín chỉ TC /ĐVHT (số TC/ĐVHT lý thuyết, số TC/ĐVHT thực hành, thí 

nghiệm hoặc thảo luận) 

3. Bộ môn phụ trách giảng dạy: 

4. Mô tả học phần điều chỉnh, bổ sung: trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học 

phần/môn hoc̣, kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên , quan hệ với các học phần /môn 

học khác trong chương trình đào tạo. 

5. Mục tiêu học phần/môn hoc̣: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau 

khi học học phần đó (về mặt lý thuyết, thực hành). Cách thức xây dựng như chuẩn 

đầu ra. 

6. Nội dung học phần/môn hoc̣: trình bày các chương, mục trong chương và nội 

dung khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lý thuyết, bài tập, thực hành 

(hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để sinh viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học 

chương này cần phải đọc những tài liệu tham khảo nào, ở đâu. 

7. Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên 

quan đến học phần/môn hoc̣. 

8. Phƣơng pháp đánh giá học phần/môn hoc̣, trong đó quy định số lần kiểm tra, 

bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. 

 

Ngƣời viết                                                                               Trƣởng bộ môn 
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                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

            BIÊN BẢN HỌP BỘ MÔN 

V/v: Thông qua nội dung.................................. 

                   Hôm nay , vào lúc... ngày….tháng…..năm 20……., tại Bộ 

môn:.......Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai, Bộ môn họp thông qua nội dung xây 

dựng, cập nhật chương trình đào tạo trình độ ……..ngành  ……….của trường 

……… 

 I. Thành phần tham dự: 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

II. Nội dung  

1. Giảng viên xây dựng chương trình đào tạo trình bày nội dung chương 

trình và tài liệu đào tạo được phân công xây dựng.   

2. Ý kiến của các thành viên tham dự 

 - Các thành viên tham dự đưa ra ý kiến, đặt câu hỏi 

3. Cán bộ xây dựng trả lời các câu hỏi. 

4. Trưởng Bộ môn nhận xét và đề nghị giảng viên xây dựng chương trình 

cần phải làm rõ, điều chỉnh, bổ sung (nếu có). 

5. Bộ môn thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín. 

 6. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả. 

          Kết quả: Số phiếu đaṭ:                                          Số phiếu không đaṭ: 

7. Kết luận của Trưởng Bộ môn 

Phiên hop̣ kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20... 

Thƣ ký 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

Chủ trì 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 

BM.11.CĐYT.04 



Quy trình trả hồ sơ và phát bằng tốt nghiệp                                               QT.10.CĐYT           

                                     Trang 14/15 

 

 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  
            BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO 

                   Hôm nay , vào lúc ... ngày….tháng…..năm 20……., tại Trường Cao 

đẳng y tế Bạch Mai, Hội đồng khoa học và đào tạo họp về đề xuất xây dựng , cập 

nhật chương trình đào tạo trình độ ……..ngành  ……….của trường ……… 

 I. Thành phần tham dự: 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

II. Nội dung  

1. Phòng Đào tạo báo cáo tóm tắt bản tổng hợp đề xuất xây dưṇg / cập nhật 

chương trình và tài liệu đào tạo trình độ trình đô ̣cao đẳng ngành….  

2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo Nhà trường 

 - Hôị đồng khoa học đưa ra ý kiến về đề xuất và đặt câu hỏi. 

3. Trả lời của đơn vị đề xuất. 

4. Hôị đồng khoa học và đào tạo thảo luận , bầu ban kiểm phiếu , bỏ phiếu 

kín. 

5. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả. 

          Kết quả: Số phiếu đaṭ:                                          Số phiếu không đaṭ: 

6. Kết luận của Hôị đồng khoa học và đào tạo 

 

Phiên hop̣ kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20... 

    Thƣ ký Hội đồng                                                                 Chủ tịch Hội đồng 

   (Ký và ghi rõ họ, tên)                                                             (Ký và ghi rõ họ, tên) 
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PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

trình độ cao đẳng 

 
Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định: 

Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định: 

Tên cơ sở đào tạo đề nghi ̣ thẩm điṇh chương trình đào taọ : 

Ngành đào tạo:     Mã số: 

Trình độ đào tạo: 

TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành viên Hôị đồng 

Kết luận  

(đáp ứng yêu cầu hay 

không đáp ứng yêu cầu) 

1  Căn cứ để xây dưṇg chương 

trình đào tạo 

  

2  Mục tiêu của chương trình 

đào taọ 

  

3  
Cấu trúc chương trình đào 

tạo (cần làm rõ): 

- Sư ̣hơp̣ lý của các hoc̣ phần 

trong CTĐT , trong viêc̣ sắp 

xếp các khối kiến thức; 

- Thời lươṇg của từng hoc̣ 

phần; 

- ... 

  

4  Thời lươṇg của chương trình 

đào taọ 

  

5  Nôị dung của chương trình 

đào taọ (đáp ứng muc̣ tiêu , 

phù hợp trình độ đào tạ o, 

đảm bảo tính hiêṇ đaị , tính 

hôị nhâp̣ và phù hơp̣ với yêu 

cầu phát triển kinh tế – xã 

hôị đất nước) 

  

6  Đề cương chi tiết của hoc̣ 

phần/môn hoc̣ (mục tiêu, nôị 

dung, phương pháp giảng 

dạy, phương pháp đánh giá , 

tài liệu tham khảo) 

  

Nhƣ̃ng ý kiến khác 

 

Kết luận chung: …. (trong đó cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nôị dung 

cần bổ sung chỉnh sửa,) … 

                                                       Thành viên Hội đồng thẩm định 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

            BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH  CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

                   Hôm nay, vào lúc... ngày….tháng…..năm 20……., tại …….….     Hội 

đồng thẩm định định Chương trình đào tạo trình độ …… ..ngành  ……… .của 

trường ………đã hop̣, cụ thể như sau: 

I. Thành phần Hội đồng thẩm điṇh: 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

II. Nội dung  

1. Trường báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dưṇg và nội dung chương 

trình đào tạo trình độ đaị hoc̣/ trình độ cao đẳng ngành….  

2. Ý kiến của các thành viên Hôị đồng thẩm định 

 - Các phản biện đọc nhận xét  

 - Hôị đồng và những người tham dư ̣nêu câu hỏi 

3. Trả lời của cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi đa ̃đươc̣ nêu  

4. Hôị đồng thẩm điṇh hop̣ riêng thảo luâṇ , bầu ban kiểm phiếu , bỏ phiếu 

kín. 

5. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả 

          Kết quả: Số phiếu đaṭ:                                          Số phiếu không đaṭ: 

6. Kết luận của Hôị đồng thẩm điṇh 

Phiên hop̣ kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20... 

    Thƣ ký Hôị đồng                                                                 Chủ tic̣h Hôị đồng 

   (Ký và ghi rõ họ, tên)                                                             (Ký và ghi rõ họ, tên) 
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