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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

Số:2119/TB-CĐN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2022 

      

     THÔNG BÁO 
 Tuyển sinh hệ chính quy tập trung trình độ cao đẳng năm 2022 

Ngành/ nghề: Cắt gọt kim loại 

Căn cứ Quyết định số: 245/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban Nhân dân tỉnh An Giang, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đào tạo giáo 

dục nghề nghiệp năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 4101/KH-CĐN ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang, về việc công tác tư vấn, hướng nghiệp 

của trường Cao đẳng nghề An Giang năm 2022; 

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo tuyển sinh hệ chính quy tập trung 

trình độ cao đẳng năm 2022, ngành/ nghề Cắt gọt kim loại. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: Tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, Trung học nghề, TCCN, TCN. 

2. Thời gian đào tạo: 2,5 năm.  

3. Điều kiện xét tuyển 

- Nộp đủ hồ sơ dự tuyển theo đúng Quy chế tuyển sinh quy định; 

- Điểm tổng cộng 3 môn của năm cuối cấp: Toán, Lý, Anh. 

4. Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả 

- Nhận hồ sơ từ ngày 06/10/2022 đến hết ngày 25/11/2022. 

- Công bố kết quả và nhập học: 28/11/2022. 

5. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: tại phòng Tuyển sinh trường Cao 

đẳng nghề An Giang. 

6. Hồ sơ xét tuyển gồm 

- 1 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (phát tại Trường), hoặc 

download hồ sơ dự tuyển trên Website của Trường: https://agvc.edu.vn. 

- 06 tấm ảnh màu 3 x 4 (mới chụp không quá 3 tháng). 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

- 02 bản sao chứng nhận tốt nghiệp (đối với học sinh tốt nghiệp năm 2022), 

02 bản sao bằng tốt nghiệp (đối với học sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước) 

có công chứng.  
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- Bản sao học bạ THCS hoặc bản sao học bạ THPT có công chứng. 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học 

Trường Cao đẳng nghề An Giang. Điện thoại số: 02963.855009 hoặc truy cập 

Website: https://agvc.edu.vn./.  

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh AG; 

- Sở LĐTBXH AG;     

- Sở GD&ĐT;   

- Phòng LĐTBXH các huyện; 

- Các Phòng, Khoa; 

- Các trường THPT, THCS; 

- Đăng trên trang Web; 

- Lưu: VT, P.ĐTNCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh hải 
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