
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1808/TB-CĐN An Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố kết quả xét tuyển đợt 3 năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Thông báo số 954/TB-CĐN ngày 31 tháng 05 năm 2022 của Trường 

Cao đẳng nghề An Giang về tuyển sinh hệ chính quy tập trung năm 2022; 

Trường Cao đẳng nghề An Giang thông báo đến phụ huynh và học sinh kết 

quả xét tuyển đợt 3 năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

1. Công bố kết quả trúng tuyển: lúc 7 giờ 30 ngày 15/9/2022. 

2. Phát giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học: bắt đầu 8 giờ 00 từ 

ngày 15/9/2022 đến hết ngày 17/9/2022. 

3. Tập trung học: ngày 19/9/2022. 

Ghi chú: Đối với các học sinh trúng tuyển trình độ trung cấp có nhu cầu học 

văn hóa cấp trung học phổ thông (lớp 10), khi làm thủ tục nhập học phải nộp “Đơn 

đăng ký học hệ giáo dục thường xuyên; Phiếu đăng ký nhóm môn học và chuyên 

đề lựa chọn học tập dành cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023” (có mẫu đính 

kèm). 

Trường Cao đẳng nghề An Giang xin thông báo đến các đơn vị, quý phụ 

huynh và các em học sinh được biết. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- GVCN; PHHS; 

- Trang Web của trường; 

- Lưu: VT, P. ĐTNCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký 

Nguyễn Thanh Hải 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
 

Kính gửi: Giám đốc TT. Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Châu Thành 

Họ và tên học viên:……………………………………..Nam( nữ):………….. 

Ngày, tháng, năm sinh:……………Nơi sinh ( xã, tỉnh):……………………… 

Đơn vị công tác ( nếu có):…………………….Điện thoại( nếu có)………….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: tổ… ấp……………Xã :…………………… 

Địa chỉ liên lạc khi cần thiết:………………………………………………….. 

Họ và tên cha:………………………Số điện thoại ( bắt buộc phải ghi):…..… 

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………... 

Họ và tên mẹ:…………………………………….Nghề nghiệp:……………… 

Đã học lớp:……. Năm học:…………….Trường:…………………………….. 

Kính xin Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên Châu Thành cho tôi vào học lớp:……..năm học 2022 – 2023 

Tôi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại: Trạm Y tế xã………………. 

hoặc Bệnh viện đa khoa ……………………………………………………….. 

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM: 

1. Học bạ bản chính lớp 10 ( nếu xin học lớp 11) hoặc học bạ bản chính lớp 

11 (nếu học lớp 12)  

2. Giấy khai sinh, 1 ảnh màu 3x4 

3. Giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp THCS  

Tôi cam đoan : * Chấp hành tốt nội quy TT. GDNN – GDTX Châu Thành 

      * Nộp học phí đầy đủ và đúng thời gian quy định. 

    * Nếu tự ý nghỉ học hoặc bị kỷ luật phải nghỉ học thì không 

    nhận lại học phí đã nộp.  

       Châu Thành, ngày……tháng…..năm 2022 

      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

  



UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX Độc lập - Tựdo - Hạnhphúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

NHÓM MÔN HỌC VÀ CHUYÊN ĐỀ LỰA CHỌN HỌC TẬP 

DÀNH CHO  HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

 
- Họ và tên học sinh:............................................... Số điện thoại……………....................... 

- Ngày, tháng, năm sinh:.................... Dân tộc: ................ Nơi sinh:...................................... 

- Chỗ ở hiện tại (thôn/tổ, xã/phường, huyện/TP…………………………………….………. 

..................................................................................................................................................  

- Họ tên cha:..........................................................Số điện thoại: ........................................... 

- Họ tên mẹ:...........................................................Số điện thoại: ........................................... 

Căn cứ khả năng và nguyện vọng định hướng nghề nghiệp của con, em chúng tôi. Sau khi 

tìm hiểu kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch tổ chức chọn môn học của Trung tâm GDNN - GDTX 

Châu Thànhvà hướng dẩn của Trung tâm. Tôi và học sinh đăng ký chọn tổ hợp môn học sau: 

1. Môn học bắtbuộc: 

Chương trình GDPT 2018 hệ GDTX cấp THPT cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 

có 03 môn học và 01 hoạt động giáo dục bắt buộc đó là (Văn, Toán, Lịch sử, Hoạt động trải 

nghiệm-Hướng nghiệp). 

2. Môn học và chuyên đề  lựa chọn: 

Chương trình GDPT 2018 hệ GDTX cấp THPT cho học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 

có 03 môn học và 01 hoạt động giáo dục bắt buộc. Ngoài ra mỗi học sinh phải học 4 môn học lựa 

chọn trong số các môn học: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin 

học, Công nghệ và 03 chuyên đề học tập. Căn cứ vào đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất và 

điều kiện cụ thể, Trung tâm xây dựng 3 phương án tổ hợp sau cho học sinh lựa chọn (học sinh 

đăng ký nhóm môn học và chuyên đề lựa chọnthì tích dấu X vào ô tương ứng): 

Lớp Nhóm môn học lựa chọn 
Chuyên đề 

lựa chọn 

Nguyện 

vọng 1 

Nguyện 

vọng 2 

Nguyện 

vọng 3 

1 
Địa Lý, Sinh học,  

Vật lý, Tin học 

Toán, Ngữ Văn, 

Lịch sử 
   

2 
Địa Lý, GD kinh tế- pháp luật,  

Hóa học, Tin học 

Toán, Ngữ Văn, 

Địa lý 
   

3 
Địa Lý, GD kinh tế- pháp luật,  

Vật lý, Hóa học 

Toán, Hóa học, 

Vật lý 
   

4 Môn khác:………………….     

Ghi chú: Các trường hợp học sinh đăng ký nhóm môn học và chuyên đề lựa chọn có 

dưới 30 họcsinh, Trung tâm GDNN - GDTX Châu Thành sẽ không mở lớp, phụ huynh và học 

sinh phải chọn tổ hợp khác phù hợp (ưu tiên theo nguyện vọng đăng ký). 

Châu Thành, ngày …… tháng ……năm 2022 

PHỤ HUYNH HỌC VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

Học sinh đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 


