
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

Số: 2241/TB-CĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 21 tháng 10 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc xây dựng định mức học phí cho các nghề đào tạo 

 trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 

  

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-CĐN ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Trường 

Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đào tạo 

thường xuyên;  

Căn cứ Quyết định số 2821/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 7 năm 2021của Trường 

Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ sơ cấp;  

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo đến Lãnh đạo các khoa chuyên 

môn xây dựng định mức học phí cho các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo 

thường xuyên, cụ thể như sau: 

- Trình độ sơ cấp 13 nghề (phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông báo này); 

- Đào tạo thường xuyên 63 nghề (phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông báo 

này). 

Thời gian nộp lại cho phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học (nộp cho thầy 

Phan Tường Duy) chậm nhất ngày 02/12/2022. 

Trường yêu cầu Lãnh đạo các khoa thực hiện theo đúng thời gian và nội 

dung quy định trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu;  
- Các khoa;  
- Lưu:VT, P.ĐTNCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

Các nghề đào tạo trình độ sơ cấp 

(Ban hành kèm theo Thông báo số  2241 /TB-CĐN ngày 21/10/2022 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang) 

TT Tên nghề đào tạo Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Khoa Ghi chú 

1 Kế toán doanh nghiệp X - - Kinh tế –

Du lịch – 

Công nghệ 

thời trang 

 

2 May dân dụng X X X  

3 Xây dựng dân dụng X X X Xây dựng  

4 
Kỹ thuật sửa chữa, lắp 

ráp máy tính 
X X - 

Công nghệ 

thông tin 
 

5 Điện công nghiệp X - - 

Điện 

 

6 Điện dân dụng X - -  

7 Điện lạnh X X X  

8 Cơ điện tử X - - 

Cơ khí 

 

9 Hàn điện X - -  

10 Cắt gọt kim loại X - -  

11 Lắp đặt thiết bị cơ khí X - -  

12 Sửa xe gắn máy X X X  

13 Sửa chữa máy nổ X X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

Các nghề đào tạo thường xuyên 

(Ban hành kèm theo Thông báo số  2241/TB-CĐN ngày 21/10/2022 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang) 

TT Tên nghề đào tạo Khoa Ghi chú 

1 Cắt, sấy, chải tạo kiểu tóc 

Kinh tế - Du 

lịch – Công 

nghệ thời 

trang 

 

2 Trang điểm chuyên nghiệp  

3 Nghiệp vụ bàn  

4 May công nghiệp  

5 Nghiệp vụ buồng  

6 Nghiệp vụ lễ tân  

7 Pha chế cơ bản  

8 Pha chế nâng cao  

9 Tỉa củ  

10 Bánh kem  

11  May áo sơ mi nam, nữ  

12 May quần tây nam, nữ  

13 May váy, đầm thời trang  

14 May áo Jacket nam, nữ  

15 Đồ họa trang phục  

16 Giác sơ đồ trên máy tính  

17 Thiết kế thời trang trên máy tính  

18 Kỹ thuật chế biến món ăn  

19 AutoCad 

Xây dựng 

 

20 Dự toán ứng dụng  

21 An toàn lao động  

22 Vẽ - Đọc bản vẽ xây dựng  



TT Tên nghề đào tạo Khoa Ghi chú 

23 AutoCad ứng dụng Xây dựng  

24 Kỹ thuật sửa chữa tủ lạnh 

Điện 

 

25 Kỹ thuật sửa chữa máy điều hòa  

26 Điện dân dụng  

27 
Quấn dây động cơ không đồng bộ 

1 pha 

 

28 
Quấn dây động cơ không đồng bộ 

3 pha 

 

29 Trang bị điện  

30 
Lắp đặt và sửa chữa hệ thống âm 

thanh 

 

31 Sửa chữa máy thu hình  

32 Lắp đặt điện nhà  

33 Điện lạnh dân dụng  

34 Điện tử công nghiệp  

35 Quấn dây động cơ  

36 Lắp đặt điện công nghiệp  

37 Gia công trên máy mài 

Cơ khí 

 

38 Tiện cơ bản  

39 Tiện nâng cao  

40 Tiện CNC cơ bản  

41 Phay mặt phẳng  

42 Phay bánh răng trụ , răng thẳng  

43 Phay bánh răng xoắn  

44 Hàn hồ quang tay  



TT Tên nghề đào tạo Khoa Ghi chú 

45 Phay CNC cơ bản 

Cơ khí 

 

46  Thực hành AutoCad  

47 Hệ thống CAD/CAM/CNC  

48 Cài đặt, điều khiển biến tần  

49 Điều khiển điện khí nén  

50 Lập trình vi điều khiển   

51 Hàn TIG  

52 
Thiết kế cơ khí trên máy tính – 

Inventor 

 

53 Hàn thép tấm 2G SMAW  

54 Hàn thép tấm 3G SMAW  

55 Hàn thép tấm 4G SMAW  

56 Hàn ống 5G  

57 Hàn ống 6G  

58 Sửa chữa máy nổ  

59 Hàn MIG/MAG  

60 Chế tạo khung nhà công nghiệp  

61 Cơ điện tử trong nông nghiệp  

62 
Sửa chữa điện động cơ và điều 

khiển động cơ ô tô 

 

63 Điện thân xe  
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