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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

Số:2690/TB-CĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Thống kê môn học, mô-đun cho các đợt thi học kỳ I, năm học 2022 -2023 

 

Căn cứ Tiến độ giảng dạy số 1856/CĐN-ĐT-NCKH, ngày 07/09/2022 năm 

học 2022-2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ vào Kế hoạch số 2065/KH-CĐN, ngày 29/09/2022 về việc tổ chức thi 

kết thúc môn học, mô-đun học kỳ I năm học 2022-2023 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ kết luận họp giao ban ngày 28/11/2022 giao nhiệm vụ cho phòng Đào 

tạo – Nghiên cứu khoa học thống kê các môn học, mô-đun theo từng đợt thi. 

Theo Kế hoạch số 2065/KH-CĐN, ngày 29/09/2022, đến thời điểm hiện tại đã 

tổ chức thi xong đợt 1, còn lại 03 đợt thi. Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa thống kê 

những môn học, mô đun của 03 đợt thi còn lại của Học kỳ I, năm học 2022 – 2023 

(Mẫu đính kèm) gửi về P.ĐT-NCKH, thời gian cụ thể như sau: 

1. Đợt 1 (Từ ngày 22/10/2022 đến ngày 29/10/2022). 

2. Đợt 2 (Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 04/02/2023). 

3. Đợt 3 (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 11/02/2023). 

4. Đợt 4 (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 18/02/2023). 

Hạn chót nộp danh sách về phòng Đào tạo – NCKH ngày 22/12/2022 (nộp 

file và bản giấy). Khi đã thống kê các  môn học, mô đun theo đợt xong. Nếu đến 

thời điểm tổ chức thi có môn học, mô đun không kịp tiến độ tổ chức thi thì phải có 

giải trình gửi về phòng Đào tạo – NCKH. 

Yêu cầu các khoa thực hiện đúng tinh thần thông báo trên./. 

Nơi nhận: 

- Các khoa; 

- Phòng KT-ĐBCL; 

- Lưu VT, ĐTNCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

KHOA............ 

 

Số:          /DS-Khoa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày      tháng     năm 20..... 

 

DANH SÁCH 

Thống kê Các môn học, mô-đun cho các đợt thi 

học kỳ I, năm học 2022 - 2023 

STT Tên môn học, mô đun 
Hình thức thi 

Ghi chú 
Lý thuyết Thực hành 

I Các môn học, mô đun thi đợt 1    

1 Môn học/ mô đun A    

2 Môn học/ mô đun B    

3 ………..    

II Các môn học, mô đun thi đợt 2    

1 Môn học/ mô đun A    

2 Môn học/ mô đun B    

3 ………..    

III Các môn học, mô đun thi đợt 3    

1 Môn học/ mô đun A    

2 Môn học/ mô đun B    

3 ………..    

IV Các môn học, mô đun thi đợt 4    

1 Môn học/ mô đun A    

2 Môn học/ mô đun B    

3 ………..    

Tổng cộng có: 

- Đợt 01:..........môn học/ mô đun. 

- Đợt 02:..........môn học/ mô đun. 

- Đợt 03:..........môn học/ mô đun. 

- Đợt 04:..........môn học/ mô đun. 

 

NGƯỜI LẬP  

 

TRƯỞNG KHOA 
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