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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 20 tháng  7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Rà soát các quy định, quy chế liên quan đến công tác tuyển sinh; tổ chức đào tạo; 

nghiên cứu khoa học; công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ 

Năm học 2022 – 2023 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo thường xuyên việc rà soát các quy định, quy chế liên quan đến công 

tác tuyển sinh; tổ chức đào tạo; nghiên cứu khoa học; công tác quản lý, cấp phát văn 

bằng, chứng chỉ theo đúng quy chế của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Nhằm phát hiện những quy định, văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực so 

với những quy chế, quy định hiện hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung ban hành văn 

bản mới đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất và đồng bộ.  

- Triển khai tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ 

cao đẳng; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; có hiệu quả, đúng quy định.  

2. Yêu cầu 

- Hoạt động rà soát phải được tiến hành thường xuyên, tuân thủ trình tự thực 

hiện rà soát theo đúng quy định. 

- Các khoa thực hiện rà soát các văn bản liên quan đến việc tuyển sinh, thực 

hiện chương trình đào tạo, quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, công tác 

nghiên cứu khoa học, cấp phát văn bằng, chứng chỉ nghiêm túc, có trách nhiệm. 

 II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Đối tượng và phạm vi rà soát 

 - Quyết định số 957/QĐ- CĐN ngày 31/05/2022 ban hành quy chế tổ chức đào 

tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo niên chế năm học 2022 – 2023. 

 - Quyết định 197/QĐ-CĐN ngày 07/02/2022 ban hành quy chế quy định in, 

quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và chứng 

chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo áp dụng tại Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

 - Quyết định 1630/QĐ-CĐN ngày 04/11/2020 ban hành quy định về liên kết tổ 

chức thực hiện chương trình đào tạo.    

- Quy định 3125/QyĐ-CĐN ngày 07/09/2021 chế độ làm việc của nhà giáo 

Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

 



- Quyết định số 98/QĐ-CĐN ngày 18/01/2022 ban hành quy chế tổ chức, quản 

lý hoạt động nghiên cứu khoa và công nghệ của Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

- Quyết định số 382/QĐ-CĐN ngày 02/03/2022 về việc ban hành quy chế tuyển 

sinh trình độ trung cấp, cao đẳng chính quy của Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

 2. Các văn bản căn cứ thực hiện việc rà soát, điều chỉnh 

 - Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín 

chỉ đề thực rà soát quy chế tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. 

 - Căn cứ Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, 

cao đẳng; in, quản lý, cấp phát thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội; Thông tư số 24/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư 10//2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, 

cấp phát thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng để thực hiện rà soát quy 

định in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.   

 - Căn cứ Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo.  

 - Căn cứ Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN. 

 - Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà 

giáo GDNN. 

 - Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định Quy chế tuyển sinh 

và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học 

 - Xây dựng kế hoạch rà soát các quy định, quy chế liên quan đến công tác tuyển 

sinh; tổ chức đào tạo; nghiên cứu khoa học; công tác quản lý, cấp phát văn bằng, 

chứng chỉ. 

 - Phối hợp với các khoa, phòng ban có liên quan trong quá trình tổ chức thực 

hiện rà soát các quy định. 



 - Theo dõi việc thực hiện Kế hoạch rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các khoa, tổ bộ 

môn thực hiện rà soát. 

 - Tổng hợp các ý kiến đóng góp các khoa về rà soát văn bản. Trình hồ sơ rà soát 

văn bản cho Ban Giám hiệu xem xét, kiến nghị xử lý. 

 - Ban hành các quy định, quy chế sau khi thực hiện rà soát, điều chỉnh áp dụng 

cho năm học 2022 – 2023. 

 - Thực hiện báo cáo hàng năm về công tác rà soát. 

 2. Các khoa, phòng ban  

 - Triển khai cho cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị mình các quy định, 

quy chế cần thực hiện rà soát. 

 - Tổ chức họp khoa, phòng lấy ý kiến đóng góp, rà soát. 

 -  Tổng hợp ý kiến đóng góp, rà soát gửi về Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa 

học (Thầy Nguyễn Thành Sang) chậm nhất vào ngày 22/08/2022. 

  Trên đây là kế hoạch rà soát các quy định, quy chế liên quan đến công tác tuyển 

sinh; tổ chức đào tạo; nghiên cứu khoa học; công tác quản lý, cấp phát văn bằng, 

chứng chỉ, năm học 2022 – 2023. Trường Cao đẳng nghề An Giang yêu cầu các khoa, 

phòng có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH 
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