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 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 2468/KH-CĐN An Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Biên soạn giáo trình giảng dạy trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

(Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Cơ khí xây dựng, Họa viên kiến trúc) 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào 

tạo, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;   

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 

87/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp; 

Trường Cao đẳng nghề An Giang lập kế hoạch biên soạn giáo trình giảng dạy 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, 

Cơ khí xây dựng, Họa viên kiến trúc, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CẤU TRÚC 

1. Mục đích 

- Làm tài liệu giảng dạy chính thức cho giảng viên và làm tài liệu học tập 

chính thức cho học sinh, sinh viên; 

- Đánh giá kết quả giảng dạy của giảng viên, học tập của học sinh sinh viên 

chính xác, khách quan, công bằng, giảm thiểu sai sót trong quá trình giảng dạy; 

- Sử dụng thống nhất trong chuẩn kiểm tra đánh giá kết quả tốt nghiệp của 

học sinh sinh viên khi ra trường; Nâng cao năng lực giảng dạy của giảng viên và 

chất lượng đào tạo của nhà trường. 

2. Yêu cầu 

- Tuân thủ mục tiêu, nội dung của các môn học, mô-đun trong chương trình 

đào tạo đã được phê duyệt. 

- Đảm bảo tính chính xác, tính hệ thống, tính sư phạm; đảm bảo sự cân đối, 

phù hợp giữa các nội dung chuyên môn. 

- Nội dung kiến thức, kỹ năng phải đảm bảo mục tiêu của từng chương, từng 

bài trong chương trình chi tiết của mỗi môn học, mô-đun. 
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- Mỗi chương, bài của giáo trình đào tạo phải có câu hỏi, bài tập từ cơ bản đến 

nâng cao; từng giáo trình phải có danh mục tài liệu tham khảo; Tài liệu tham khảo 

phải có độ tin cậy và nguồn gốc rõ ràng. 

- Trình bày ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu; sử dụng thuật ngữ nghề nghiệp phổ 

biến, nhất quán; các hình vẽ, bản vẽ, sơ đồ minh họa phải làm sáng tỏ các kiến 

thức, kỹ năng.  

- Đảm bảo phù hợp với các trang thiết bị, nguồn học liệu và phương tiện dạy 

học khác. 

3. Cấu trúc (thực hiện theo mẫu PHỤ LỤC 1 đính kèm) 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG 

1. Phạm vi 

Biên soạn giáo trình giảng dạy thực hiện đối với tất cả các môn học/mô-đun 

chưa có giáo trình của 03 nghề: 

- Công nghệ kỹ thuật kiến trúc (Cao đẳng); 

- Họa viên kiến trúc (Trung cấp); 

- Cơ khí xây dựng (Cao đẳng). 

2. Tiêu chuẩn của chủ biên và các thành viên ban biên soạn 

Giảng viên có trình độ đại học trở lên; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trực tiếp 

giảng dạy hoặc hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; có uy tín trong 

giảng dạy, quản lý trong lĩnh vực của nghề được phân công biên soạn giáo trình. 

III. NỘI DUNG 

1. Chuẩn bị 

- Bƣớc 1: Các Khoa kiểm tra, thống kê tất cả giáo trình cần biên soạn. 

- Bƣớc 2: Khoa lập kế hoạch có bảng phân công cụ thể tổ/ nhóm biên soạn, 

Các Ủy viên là Giáo viên/ giảng viên và chuyên gia, phản biện (thực hiện theo mẫu 

PHỤ LỤC 2 đính kèm) cho các giáo trình cần biên soạn nộp về phòng đào tạo - 

NCKH. 

- Bƣớc 3: Khoa tổ chức triển khai đến tổ/ nhóm biên soạn và tiến hành biên 

soạn giáo trình. 

- Bƣớc 4: Tổ chức hội thảo cấp khoa. 

- Bƣớc 5: Nhóm biên soạn họp có biên bản thống nhất chỉnh lại theo góp ý 

hội thảo cấp khoa. (Sau khi điều chỉnh xong) gửi cho 2 phản biện tiến hành phản 
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biện và tập trung nộp hồ sơ về Hội đồng cấp trường (hồ sơ gồm: Biên bản hội thảo 

cấp khoa, biên bản họp nhóm biên soạn, giáo trình và 2 phiếu phản biện). 

- Bƣớc 6: Thành lập Hội đồng thẩm định cấp trường. 

2. Tổ chức biên soạn giáo trình  

Khi thực hiện biên soạn giáo trình, các tổ/ nhóm biên soạn phải thực hiện đầy 

đủ những yêu cầu sau: 

- Xác định mục tiêu của chương, bài trong môn học, mô-đun;  

- Xác định kiến thức cốt lõi, đặc trưng; kết cấu, thể loại câu hỏi, bài tập/sản 

phẩm để hình thành kỹ năng nhằm đạt được mục tiêu của chương, bài trong môn 

học, mô-đun. 

- Hội thảo xin ý kiến chuyên gia để thống nhất về cấu trúc và nội dung của 

giáo trình đào tạo (chuyên gia bao gồm doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, các cán bộ quản lý và giảng viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy của 

ngành/nghề đào tạo). 

- Sửa chữa, biên tập, hoàn thiện dự thảo giáo trình đào tạo và giao cho 2 phản 

biện tiến hành phản biện. 

- Tổ/ nhóm biên soạn báo cáo kết quả biên soạn trước khi ra hội đồng thẩm 

định (có báo cáo cụ thể theo từng ngành/ nghề). 

- Hội đồng thẩm định giáo trình: trên cơ sở tổ/ nhóm biên soạn báo cáo kết 

quả thực hiện, phản biện giáo trình. Hội đồng tiến hành góp ý và kết luận. 

- Giao nộp giáo trình chính thức và File giáo trình sau khi đã hoàn chỉnh theo 

góp ý của hội đồng thẩm định cho phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học. 

- Ban hành Quyết định phê duyệt giáo trình đưa vào sử dụng. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 TT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
TRÁCH 

NHIỆM 

THỜI GIAN 

Bắt đầu Kết thúc 

1 Lập kế hoạch biên soạn giáo trình. P. ĐT-NCKH 14/11/2022 18/11/2022 

2 

Lập kế hoạch có bảng phân công cụ thể 

tổ/ nhóm biên soạn, các Ủy viên là 

Giáo viên/ giảng viên và chuyên gia, 

phản biện cho các giáo trình cần biên 

soạn kèm theo kế hoạch nộp về phòng 

đào tạo - NCKH 

Khoa 21/11/2022 25/11/2022 

3 

Tổ chức biên soạn giáo trình, tổ chức hội 

thảo; sửa chữa, biên tập tổng thể, hoàn 

thiện dự thảo giáo trình 

GV được phân 

công biên soạn, 

bộ môn, khoa 

28/11/2022 27/01/2023 
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 TT NỘI DUNG THỰC HIỆN 
TRÁCH 

NHIỆM 

THỜI GIAN 

Bắt đầu Kết thúc 

4 Tiến hành lấy ý kiến phản biện giáo trình.  
Khoa, thành viên 

phản biện 
30/01/2023 03/02/2023 

5 
Tác giả hoàn chỉnh giáo trình theo góp ý 

của phản biện. 

Giảng viên được 

phân công biên 

soạn 

06/02/2023 10/02/2023 

6 

Khoa tập hợp giáo trình đã chỉnh sửa và 

các hồ sơ liên quan gửi về phòng ĐT-

NCKH. 

Khoa, phòng ĐT-

NCKH 
13/02/2023 17/02/2023 

7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Thẩm định giáo trình giảng dạy 

Hội đồng thẩm 

định, khoa, chủ 

biên và các phản 

biện  

20/02/2023 03/03/2023 

8 
Tác giả sửa chữa giáo trình theo góp ý của 

hội đồng thẩm định. 

Chủ biên và 

thành viên ban 

biên tập 

06/03/2023 10/03/2023 

9 

Giao nộp giáo trình chính thức và File tài 

liệu sau khi đã hoàn chỉnh theo ý kiến của 

Hội đồng thẩm định về phòng Đào tạo và 

NCKH. (Thư ký HĐ nghiệm thu kiểm tra 

xác nhận) 

Chủ biên và 

thành viên ban 

biên tập, thư ký 

hội đồng 

13/03/2023 17/03/2023 

10 
Trình ký quyết định ban hành giáo trình 

và công bố công khai. 

Phòng ĐT - 

NCKH 
20/03/2023 24/03/2023 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Biên soạn mới giáo trình đối với các môn học/mô-đun được tính theo Quy chế 

chi tiêu nội bộ của Trường Cao đẳng nghề An Giang.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học 

Lập kế hoạch biên soạn giáo trình, các quyết định liên quan, đôn đốc thực 

hiện, giải đáp hoặc báo cáo với BGH nhà trường các vấn đề liên quan đến việc 

biên soạn giáo trình giảng dạy; làm thủ tục ban hành giáo trình. 

2. Các khoa 

Tổng hợp các giáo trình cần biên soạn theo chương trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng; Lập kế hoạch có bảng phân công cụ thể tổ/ nhóm biên 

soạn, các Ủy viên là Giáo viên/ giảng viên và chuyên gia, phản biện cho các giáo 

trình cần biên soạn kèm theo kế hoạch nộp về phòng đào tạo - NCKH; Triển khai 

thực hiện; Xin ý kiến chuyên gia; Báo cáo kết quả thực hiện; Giao nộp giáo trình. 

3. Phòng Quản trị - Thiết bị 

Đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện đáp ứng các nhu cầu phục vụ việc biên 

soạn giáo trình mới theo đúng tiến độ. 

4. Phòng Tài chính - Kế toán 
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Dự trù kinh phí cho việc thực hiện biên soạn giáo trình mới (văn phòng phẩm, 

kinh phí cho Hội đồng thẩm định). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức biên soạn giáo trình giảng dạy trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Cơ khí xây 

dựng, Họa viên kiến trúc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ thì 

các Khoa liên hệ phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học để được giải đáp thêm./.   

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh AG; 

- Sở LĐTBXH; 

- BGH; 

- Các Phòng, Khoa; 

- Lưu: VT, P.ĐTQHDN. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 

 

 

  



6 

 

PHỤ LỤC 1 

Mẫu định dạng giáo trình đào tạo trình độ Cao đẳng, Trung cấp. 

 (Trang bìa) 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 
 

   (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 14, Bold) 

 

 
 

 

                     GIÁO TRÌNH 
                          (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 24, Bold) 

MÔN HỌC/MÔ-ĐUN :………………. 
                                    (Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 26, Bold) 

NGÀNH/ NGHỀ : ……………………. 
                                   (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 24, Bold) 

TRÌNH ĐỘ : trung cấp/cao đẳng 
                                   (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 16, Bold) 

(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-CĐN,  ngày     tháng     năm 20       

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang) 
                               (Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 14, Italic) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

   An Giang, Năm ban hành: (Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 15) 
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(Trang tiếp theo) 

    TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

 Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

(Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 14, Bold) 

 

(Vài nét giới thiệu xuất xứ của giáo trình giảng dạy, về quá trình biên soạn, 

mối quan hệ của giáo trình với chƣơng trình, môn học/mô-đun và cấu trúc chung 

của giáo trình. Lời cảm ơn các cơ quan liên quan, các đơn vị và cá nhân đã tham gia) 

(Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 14, Bold) 

 

 

 

     An Giang, ngày     tháng        năm 20 

            Tham gia biên soạn 

       1. Chủ biên 

       2…………… 

       3. …………. 

 

(Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 14, Italic) 
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(Trang tiếp theo) 

     MỤC LỤC 

  (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 14, Bold) 

ĐỀ MỤC             TRANG 

  (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 14, Bold)  

1. Lời giới thiệu          1 

2. Mục lục           2 

3. …………. 

4. ………….. 

 

(Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 14, Bold) 
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(Trang tiếp theo bắt đầu vào nội dung chính của giáo trình) 

  GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ-ĐUN 

 Tên môn học/mô-đun: 

 Mã môn học/mô-đun: 

 Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô-đun: 

 - Vị trí: 

 - Tính chất: 

 - Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô-đun: 

 Mục tiêu của môn học/mô-đun: 

 - Về kiến thức: 

 + ….. 

 ……. 

 - Về kỹ năng: 

 + …... 

 …….. 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 +….. 

 …….. 

 Nội dung của môn học/mô-đun 

   (Trang đầu của mỗi chƣơng, bài) 

CHƢƠNG……./BÀI ……. 

(Môn học soạn theo chƣơng, Mô-đun soạn theo bài)  

(Các chương/bài này được trình bày hoàn chỉnh và theo thứ tự trong chương trình chi tiết 

môn học/mô-đun) 

  (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 16, Bold) 

Giới thiệu: 

 (Nêu vài dòng thể hiện vai trò, ý nghĩa về mặt xã hội, nghề nghiệp của chủ thể 

trong bài học cùng các yêu cầu về mặt môi trường, tâm sinh lý đối với học sinh, sinh 

viên nếu có). 

 Mục tiêu: 

  (có thể sử dụng mục tiêu trong chương trình chi tiết, nếu cần có thể điều chỉnh 

lại; Mỗi mục tiêu được trình bày theo kiểu gạch đầu dòng) 
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 Nội dung chính: 

 (Từ đây bắt đầu trình bày nội dung bài qua kênh chữ và kênh hình, xen kẽ 

các câu hỏi và bài tập mang tính ôn tập, củng cố, định hƣớng…) 

 I. Tên mục 1/Tên tiêu đề 1: 

 1. Tên tiểu mục 1/Tên tiểu tiêu đề 1: 

 2. Tên tiểu mục 2/Tên tiểu tiêu đề 2: 

 ……………………… 

II. Tên mục 2/Tên tiêu đề 2: 

 1. Tên tiểu mục 1/Tên tiểu tiêu đề 1: 

 2. Tên tiểu mục 2/Tên tiểu tiêu đề 2: 

 ……………………… 

 N. Tên mục n/Tên tiêu đề n: 

 ……………………… 

 Chú thích:  

 - Soạn giáo trình các môn lý thuyết thì sử dụng các mục và tiểu mục Cụ thể: 

Chƣơng 1, mục I., Tiểu mục 1., tiểu mục con a)….. 

  - Soạn giáo trình các môn Thực hành và tích hợp thì sử dụng các tiêu đề và 

tiểu tiêu đề phía bên phải của dấu (/). Cụ thể: Bài 1, tiêu đề I, Tiểu tiêu đề 1, tiểu 

tiêu đề con ….. 

 Nội dung thể hiện những chủ đề của bài sẽ bao gồm các khía cạnh và yêu cầu 

sau: 

 - Kiến thức cần thiết để thực hiện công việc; 

 - Các bƣớc và cách thức thực hiện công việc; 

 - Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên;  

 - Yêu câu về đánh giá kết quả học tập;  

 - Ghi nhớ. 

 Gợi ý: 

 + Lựa chọn nội dung phù hợp với mục tiêu; 

 + Tích hợp được các trang thiết bị dạy học, các nguồn học liệu khác một cách 

khoa học; 

 + Phong cách viết dễ hiểu, rõ ràng, ngắn gọn và chính xác; 

 + Cuối mới chương có thể có bài tập mở rộng và nâng cao. Nếu nội dung của 

mỗi chương đơn giản, khó thiết kế một bài tập thì có thể bỏ qua. 

(Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 14) 
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 (Trang cuối cùng của giáo trình) 

   CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN 

       (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 14, Bold) 

 …………………….. 

  (Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 14)   

 

 

    TÀI LIỆU THAM KHẢO 

   (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 14, Bold) 

 (Cần nêu rõ tên các tài liệu và địa chỉ trang Web có nội dung phù hợp với tài 

liệu để HSSV tham khảo trong quá trình học tập) 

  (Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 14) 

 ………………………… 

 

 

   CÁC PHỤ LỤC (nếu có) 

  (Font chữ Times New Roman, in hoa, cỡ chữ 14, Bold) 

 ………………………… 

  (Font chữ Times New Roman, in thường, cỡ chữ 14) 

 

 Một số chú ý:  

 - Mẫu chữ trình bày cụ thể trong văn bản: Sử dụng  Font chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 14.  

 - Căn lề theo trang giấy khổ A4: Lề trái cách mép 30 mm; lề phải cách 

mép 15 mm; lề trên các mép 20 mm; lề dưới cách mép 20 mm. 

 - Đánh số trang đặt ở giữa phía trên trang giáo trình; 

 - Khoảng cách giữa các dòng Exactly là 16 pt. 

 - Các mô-đun ký hiệu chung là MĐ, môn học là MH kèm 2 chữ số 

(MH01, MĐ09….). Thứ thự các mô-đun, môn học, ghi kế tiếp nhau, liên tục từ 

01 đến hết số lượng các mô-đun, môn học cuối cùng.     
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PHỤ LỤC 2 

Khoa xây dựng kế hoạch dựa trên kế hoạch của trường và có danh sách kèm theo giống mẫu bên 

dưới.  

 

 

 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 KHOA……… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-khoa.. ngày        tháng       năm 2022) 

 

1. Nhóm biên soạn giáo trình 

 

TT Nghề Họ tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ 

1 

Cơ 

khí 

xây 

dựng 

(CĐ) 

Trần Quốc Khánh 

Nguyễn Kỳ Tân 

Phan Thị Thanh Xuân 

Phùng Danh Sa 

Nguyễn Thanh Tùng 

Nguyễn Hoàng Minh 

Trí 

(Thêm khoa xây 

dựng và 2 DN) 

Trưởng khoa 

Phó Trưởng 

khoa 

HC.Khoa 

Tổ trưởng 

Trưởng xưởng  

Giảng viên 

ThS. (Ô tô máy kéo) 

ThS. (Ô tô máy kéo) 

Cử nhân Tin học 

Thạc sĩ CK CTM 

Kỹ sư công nghệ chế tạo máy 

Kỹ sư công nghệ chế tạo máy 

Trưởng nhóm 

Phó trưởng ban 

Thư ký 

Thành viên biên soạn 

Thành viên biên soạn 

 

Thành viên biên soạn 

2 

Công 

nghệ 

kỹ 

thuật 

kiến 

trúc 

(CĐ) 

    

3 

Họa 

viên 

kiến 

trúc 

(TC) 
 

    

2. Các Ủy viên là Giáo viên, giảng viên và chuyên gia  

TT Nghề Giáo viên, Giảng viên  Chuyên gia Ghi chú 

1 
Cơ khí xây 

dựng (CĐ) 

- Ngô Văn Hảo (Phó khoa 

Cơ khí) 

- Nguyễn Nhật Minh 

(trường cao đẳng nghề Cần 

Thơ) 

(Thêm khoa xây dựng) 

- Phạm Thành Bờ - Quản 

đốc xưởng công ty cổ phần 

Cơ khí An Giang 

- Nguyễn Phước Đại-  Chủ 

cơ sở gia công Cơ khí 

Long Hồ 

 

2 

Công nghệ kỹ 

thuật kiến trúc 

(CĐ) 

 

  

3 Họa viên kiến    
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TT Nghề Giáo viên, Giảng viên  Chuyên gia Ghi chú 

trúc (TC) 
 

3. Các ủy viên phản biện 

TT Nghề Họ tên chuyên gia Đơn vị Ghi chú 

1 
Cơ khí xây dựng 

(CĐ) 

1. Phan Thị Đăng Thư 

 

2. Phan Đại Nhân 

 

1. Trường Cao đẳng Công 

nghệ Thủ Đức 

2. Công ty Môi trường Đô thị 

An Giang 

 

2 
Công nghệ kỹ thuật 

kiến trúc (CĐ) 

   

3 

Họa viên kiến trúc 

(TC) 
 

   

 TRƢỞNG KHOA 
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