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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc mở các lớp đào tạo chính quy tuyển sinh năm 2022 

Niên khóa 2022-2024 và 2022-2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng 

Nghề An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN ngày 31/08/2021 của Trường Cao 

đẳng nghề An Giang về Ban hành Quy chế Tổ chức, hoạt động của Trường Cao 

đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Quyết định 1580/QĐ-CĐN ngày 02/08/2022 về việc công nhận 

học sinh trúng tuyển đợt 2 Đào tạo trình độ Trung cấp (Chính quy) niên khóa 

2022-2024; 

Căn cứ Quyết định 1583/QĐ-CĐN ngày 02/08/2022 về việc công nhận 

học sinh trúng tuyển đợt 2 Đào tạo trình độ Cao đẳng (Chính quy) niên khóa 

2022-2025; 

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Nhà trường;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên – Quan hệ 

doanh nghiệp – Hợp tác quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Mở 03 lớp đào tạo chính quy tuyển sinh năm 2022, bao gồm:  

- Lớp CĐK6-2 gồm 116 sinh viên thuộc các ngành nghề trúng tuyển đợt 2 

trình độ Cao đẳng niên khóa 2022 - 2025 (theo danh sách đính kèm).  

- Lớp TCK6-2.1 gồm 154  học sinh thuộc các ngành nghề trúng tuyển đợt 

2 trình độ Trung cấp niên khóa 2022 – 2024 (theo danh sách đính kèm). 

- Lớp TCK6-2.2 gồm 140 học sinh thuộc các ngành nghề trúng tuyển đợt 

2 trình độ Trung cấp niên khóa 2022 – 2024 (theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm theo dõi, 

quản lý công tác giảng dạy. Phòng Công tác Học sinh sinh viên – Quan hệ 

doanh nghiệp – Hợp tác quốc tế phối hợp giáo viên chủ nhiệm  tổ chức và quản 

lý các lớp theo đúng quy định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 3. Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên – Quan hệ doanh nghiệp 

– Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học, Lãnh đạo các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- HT, các PHT; 

- Như Điều 3; 

- Website; 

- Lưu: VT, PCTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 

 


		2022-08-18T15:08:43+0700
	Việt Nam
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