
SỞ LAO ĐỘNG – TBXH TỈNH ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

 

Số:            /QĐ -TCĐL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày         tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Ban hành chuẩn đầu ra các nghề đào tạo trung cấp từ năm học 2020 - 2021 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK 

Căn cứ Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp tại văn bản hợp nhất 

số 1310/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội; 

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 Quy định về 

việc tổ chức thực hiện chương trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên 

chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét 

công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ các nghề đào tạo của Nhà trường được Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho phép tại Giấy chứng nhận số 65/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH 

NGÀY 16/01/2020; 

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo – Công tác HSSV. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành chuẩn đầu ra các nghề đào tạo trung cấp từ năm học 2020 - 

2021, gồm các nghề sau: 

(Kèm theo chương trình chuẩn đầu ra các nghề) 

Điều 2. Chuẩn đầu ra được công bố trên Website để học sinh, phụ huynh và các 

đơn vị sử dụng lao động được biết và được in thành tài liệu để tổ chức đào tạo đúng 

chuẩn đầu ra đã ban hành. 

Điều 3. Phòng Đào tạo – Công tác HSSV, các đơn vị trực thuộc nhà trường 

và giáo viên giảng dạy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận :       HIỆU TRƯỞNG 
 - Như Điều 3; 

 - Sở LĐTBXH (để báo cáo); 

 - BGH (để chỉ đạo); 

 - Công bố Website; 

 - Lưu VT, ĐT-CTHSSV.                              

 

         

Th.S Võ Ngọc Trịnh 
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