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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022  

của học sinh khóa K4 trình độ Trung cấp 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề An 

Giang; 

Căn cứ Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên 

trong trường Trung cấp, trường Cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN ngày 31/08/2021 của Trường Cao đẳng 

nghề An Giang về Ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng nghề 

An Giang;  

Căn cứ Quyết định 1143/QĐ-CĐN.CTHSSV, ngày 22 tháng 8 năm 2019 về việc 

ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên củaTrường Cao 

đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Biên bản của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên 

về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 của học sinh khóa K4 

trình độ Trung cấp; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV-QHDN-HTQT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 

cho 298 học sinh khóa K4 trình độ Trung cấp (có danh sách đính kèm) thuộc các khoa: 

Cơ khí, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Du lịch - Công nghệ thời trang, Điện và Xây 

dựng. Trong đó: 

1. Công nhận xếp loại “Xuất sắc” cho 63 học sinh. 

2. Công nhận xếp loại “Tốt” cho 153 học sinh.  

3. Công nhận xếp loại “Khá” cho 71 học sinh. 

4. Công nhận xếp loại “Trung bình” cho 11 học sinh. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên – Quan hệ doanh nghiệp – 

Hợp tác quốc tế, lãnh đạo khoa Cơ khí, Công nghệ thông tin, Kinh tế – Du lịch – Công 

nghệ thời trang, Điện, Xây dựng, GVCN và học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Website; 

- Lưu: VT. 
 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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