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HƯỚNG DẪN 

Lập kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 

 

Để thống nhất trong việc thực hiện, theo dõi, kiểm tra tiến độ giảng dạy và 

chất lượng đào tạo năm học 2022 - 2023. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học 

hướng dẫn việc lập kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023 đối với các lớp tuyển 

sinh năm 2022 (khóa K6) cụ thể như sau: 

1. Các Khoa lập kế hoạch đào tạo đối với các ngành, nghề tuyển mới năm 

2022 cho toàn khóa theo ngành, nghề và theo trình độ (mẫu thực hiện theo Quyết 

định 1398/QĐ-CĐN ngày 13/10/2020 về việc ban hành hồ sơ sổ sách trong đào 

tạo trình độ Cao đẳng và Trung cấp). Thời gian khóa học cụ thể như sau: 

a) Cao đẳng khóa VI (K6): Đối tượng TN.THPT và tương đương, thời gian 

đào tạo 2,5 năm (5 học kỳ), lập kế hoạch theo thực tế thời gian gọi nhập học của 

từng lớp và phải đảm bảo đúng thời gian đào tạo là 2,5 năm. 

b) Trung cấp khóa VI (K6): Đối tượng TN.THCS và tương đương, thời gian 

đào tạo 2 năm (4 học kỳ), lập kế hoạch theo thực tế thời gian gọi nhập học của 

từng lớp và phải đảm bảo đúng thời gian đào tạo là 2 năm.    

2. Khi lập kế hoạch đào tạo các Khoa chuyên môn phối hợp với khoa Sư 

phạm GDNN, khoa Công nghệ thông tin để bố trí các môn chung cho phù hợp với 

thời gian trong từng học kỳ, đảm bảo tính thống nhất khi dạy môn chung. 

3. Khi lập kế hoạch đào tạo đối với các ngành, nghề tuyển sinh năm 2022 theo 

Luật Giáo dục nghề nghiệp các Khoa căn cứ Chương trình đào tạo đã điều chỉnh 

ban hành theo quyết định theo Quyết định số 1807/QĐ-CĐN ngày 31/8/2022.  

4. Thời gian đào tạo bố trí theo đúng tiến độ giảng dạy năm học 2022 - 2023 

ban hành theo công văn số số 1856/CĐN-ĐTNCKH ngày 07 tháng 9 năm 2022 

và cũng là cơ sở để bố trí các môn học, mô-đun vừa đúng với thời gian biên chế 

cho từng học kỳ ở năm thứ nhất và các năm tiếp theo. 

 5. Bố trí thời gian cho toàn khóa học 

a) Đối với các khoa chuyên môn:  
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Bố trí thời gian học trong tuần:  

- Giảng dạy lý thuyết không quá 30 giờ/tuần. 

- Giảng dạy thực hành, tích hợp không quá 40 giờ/tuần.  

b) Đối với khoa Sư phạm Giáo dục nghề nghiệp và Công nghệ thông tin: 

Chủ động phối hợp với các khoa chuyên môn lên thời khóa biểu giảng dạy 

hợp lý (tránh tình trạng trùng lắp hoặc trống thời gian học trong năm học). 

6. Kế hoạch đào tạo sau khi lập xong phải trình Hiệu trưởng phê duyệt, đóng 

thành 02 cuốn: 01 cuốn lưu tại Khoa để thực hiện, 01 cuốn gửi về phòng Đào tạo -

Nghiên cứu khoa học để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện. 

7. Thời gian nộp kế hoạch đào tạo của các lớp đã gọi nhập học thực tế: Hạn 

chót ngày 20/10/2022, nộp cho Cô Trần Thị Thanh Tuyền, nhân viên phòng Đào 

tạo - Nghiên cứu khoa học. 

Ghi chú: Khi xếp thời khóa biểu các khoa chú ý đối với các lớp trình độ trung 

cấp khóa K5, K6 tuyển sinh năm 2021 và 2022, phần học nghề học vào buổi sáng 

hàng tuần từ thứ 2 đến chủ nhật; phần học văn hóa học vào buổi chiều từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần.        

Trên đây là hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo năm học 2022 – 2023 cho các lớp 

tuyển sinh năm 2022. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì liên hệ phòng 

Đào tạo - Nghiên cứu khoa học (thầy Nguyễn Thành Sang) để trao đổi cụ thể./.  

  

Nơi nhận: 
- BGH; 

- Các phòng, khoa; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 

  

Thời gian 
Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 

Ghi chú 
HKI HKII HKI HKII HKI 

I.  Trình độ Trung cấp đào tạo 2  năm (4 học kỳ) 

Thời gian thực học 17 17 17 17   

Thời gian thi học kỳ 2 2 2 2   

II. Trình độ Cao đẳng đào tạo 2,5 năm (5 học kỳ) 

Thời gian thực học 17 17 17 17 17  

Thời gian thi học kỳ 2 2 2 2 2  
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