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Phần thứ nhất: 

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH 

I. Đôi nét về Nhà trường 

1. Sự ra đời: 

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh được thành lập năm 

1971, Trường trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trường năm trung tâm 

thành phố Bắc Ninh và đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt đầu tư thành trường “ Chất 

lượng cao”. 

Hiện nay trường đang tổ chức đào tạo 11 nghề trình độ cao đẳng, 16 nghề trình dộ trung 

cấp, 11 nghề trình độ sơ cấp trong đó có 4 nghề trọng điểm Quốc tế, 1 nghề trọng điểm khu 

vực ASEAN, 2 nghề trọng điểm Quốc gia. Quy mô trên 3.000 học sinh, sinh viên với 2 cơ 

sở đào tạo có diện tích 7.5 ha với đầy đủ các hạng mục từ khu làm việc, giảng đường, ký túc 

xá, thư viện, nhà ăn, nhà đa năng. 

Trường có 175 cán bộ, viên chức và lao động, trong đó 135 giảng viên, 78% là thạc sĩ, 

tiến sĩ. 100% giáo viên đạt chuẩn kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm. Thành tích nổi bật 

của giai đoạn 2015-2020 có 26 giảng viên đạt giải nhất, ngì, ba tại hội giảng cấp Tỉnh, cấp 

Bộ, cấp Quốc gia; 25 học sinh, sinh viên đạt giải Nhất, Nhì và Ba tại các hội thi tay nghề 

cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp Quốc gia trong đó có 1 sinh viên đạt Huy chương vàng, 2 sinh viên 

đạt Chứng chỉ nghề xuất sắc tại kỳ thi thi tay nghề ASEAN năm 2016 và 2028. 

2. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, slogan:  

* Sứ mệnh: Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh là cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp hàng đầu Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đắc lực sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vươn tới trình độ khu vực châu Á và quốc 

tế. 

* Tầm nhìn: Phấn đấu trở thành trường chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu 

ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất có chất lượng cao; tạo dựng được thương 

hiệu của trường đẳng cấp khu vực châu á; có quan hệ rộng rãi, đa phương, đủ sức cạnh 

tranh, hợp tác bình đẳng với các trường trong nước và quốc tế. 

* Mục tiêu: Phát triển chương trình đào tạo linh hoạt, thích ứng với thị trường lao động 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. 

Liên tục nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, nhân viên thông qua các chương 

trình bồi dưỡng, huấn luyện. 

Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước  để trao 

đổi nhân lực và kinh nghiệm trong đào tạo và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Xây dựng môi trường học tập với cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia nhằm 

hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và sinh viên, học sinh làm việc và học tập trong một 

môi trường hiện đại để phát huy tiềm năng của mỗi người. 

Duy trì chuẩn mực về đạo đức và chất lượng trong giảng dạy, quản lý, học tập và rèn 

luyện để học sinh, sinh viên trở thành những con người có đạo đức, lý tưởng, hoài bão, kiến 

thức, kỹ năng nghề và sức khỏe đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. 

* Giá trị cơ bản: 

Lấy người học làm trung tâm trong quá trình đào tạo; 

Quy tụ được giảng viên, chuyên gia giỏi, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nghề 

nghiệp, đoàn kết một lòng vì sự phát triển của nhà trường; 

Gắn đào tạo với trải nghiệm công việc thực tế tại doanh nghiệp; 

Sáng tạo trong đào tạo, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; 
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Tự chủ và chủ động trong tổ chức hoạt động của nhà trường; 

Bảo đảm lợi ích của người học, người dạy, nhà trường và xã hội. 

 

* Slogan:  

 

 

3. Chính sách, mục tiêu chất lượng: 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

Tập thể Lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên Trường Cao 

đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh cam kết xây dựng và thực hiện Chính sách chất 

lượng: 

"Đổi mới, sáng tạo vì nguồn nhân lực chất lượng cao" 

Để thực hiện chính sách trên, tập thể CBNV-GV của Nhà trường cam kết: 

1. Xây đội ngũ cán bộ, giáo viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để đáp ứng 

các tiêu chí trường chất lượng cao; 

2. Đôi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy – học, nghiên cứu khoa 

học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác; 

3. Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh, sinh viên trong mọi hoạt động của 

Nhà trường; 

4. Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch. Quan tâm, cải 

thiện đời sống của giáo viên và cán bộ viên chức trong Nhà trường; 

5. Luôn cập nhập, áp dụng phương tiện công nghệ mới vào dạy-học, mở rộng mối 

quan hệ thợp tác với doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng trong hoạt động đào 

tạo, tạo cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; 

6. Thường xuyên rà soát, cập nhập chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp 

giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội; 

7. Xây dựng, duy trì có hiệu quả và thường xuyên cải tiến, phát triển Hệ thống 

đảm bảo chất lượng của Nhà trường; 

8. Đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy-học, tài liệu tham khảo cho 

người học. 

4. Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020 

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2019-2020 

Năm học 2019 – 2020, toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người 

lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu chất lượng như sau: 

1- 100% nhà giáo khi lên lớp có giáo trình, giáo án đúng quy định ; 100% các 

bộ môn có bài giảng điện tử; 

2- 100% chương trình đào tạo của trường được rà soát, lấy ý kiến nhà tuyển 

dụng và sinh viên tốt nghiệp, cập nhập phù hợp với nhu cầu xã hội, người học; đáp 
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ứng chuẩn đầu ra; 

3- 100% đạt chuẩn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư số 

08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trong đó có 70% 

nhà giáo đạt chuẩn theo quy định của trường chất lượng cao. 

4- Công nhận từ 50 sáng kiến cấp cơ sở trở lên, có 40 sáng kiến được ứng dụng 

hiệu quả trong nhà trường và có từ 10 sáng kiến trở lên được Hội đồng sáng kiến cấp 

tỉnh, bộ công nhận. 

5- Đạt 8 giải nhất trở lên tại Hội thi tay nghề cấp Bộ, đạt 1 giải nhất trở lên thi 

tay nghề cấp quốc gia, có thí sinh tham dự thi tay nghề Asean. 

6- Có 95 – 97 % cán bộ, viên chức và người lao động đạt lao động tiên tiến, 

trong đó có 15 % đạt chiến sỹ thi đua cơ sở. 

7- Duy trì thực hiện tốt 3S tại các phòng học và đáp ứng cơ bản đảm bảo tiêu 

chuẩn OHS tại các xưởng thực hành để tạo ra môi trường học tập an toàn và thân 

thiện. 

8- 100% HSSV được tư vấn giới thiệu việc làm, 90% HSSV tốt nghiệp có việc 

làm sau 03 tháng 

9- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt 98 % trở lên, trong đó đạt loại khá, giỏi từ 

35-40%. 

10- Đạt chuẩn Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đạt tiêu 

chuẩn kiểm định 05 chương trình đào tạo Các nghề trọng điểm. 

  

5. Thành tựu của trường: 

- Năm 1995: Được Chủ tịch nước tăng Huân chương lao động hạng Ba. 

- Năm 2001: Được Chủ tịch nước tăng Huân chương lao động hạng Nhì. 

- Năm 2014: Được Chủ tịch nước tăng Huân chương lao động hạng Nhất. 

6. Tổ chức, bộ máy của trường: 

- Ban lãnh đạo;  

- 6 phòng: (1) Phòng Tổ chức; Hành chính; (2) Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế; (3) Phòng 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng; (4) Phòng Công tác học sinh, sinh viên; (5) Phòng Quản 

trị, Đời sống; (6) Phòng Tài chính, Kế toán. 

- 6 khoa: (1) Khoa Kinh tế; (2) Khoa Xây dựng; (3) Khoa Điện tử, Tin học; (4) Khoa Công 

nghệ ô tô; (5) Khoa Cơ khí chế tạo; (6) Khoa Khoa học cơ bản. 

- 1 bộ môn: Bộ môn Chính trị, Pháp luật. 

- 2 trung tâm: (1) Trung tâm Sản xuất, Dịch vụ và Đời sống; (2) Trung tâm Ngoại ngữ, Tin 

học. 

II. Trụ sở, cơ sở đào tạo: 

- Trụ sở chính của Trường đặt tại Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 

Ninh.   

- Cơ sở 2 của Trường đặt tại phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh,  

- Thông tin liện lạc: Điện thoại / fax: 02413.854681;  
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E-mail: vanthu.hctc@gmail.com;  website: codienxaydungbacninh.edu.vn.  

III. Thời gian học tập:  

1- Lịch mùa đông: 

Giờ làm việc Buổi sáng:  Từ 7h30’ đến 12h00’ 

  Giờ làm việc Buổi chiều:  Từ 13h00’ đến 16h30’ 

  Giờ học tập, sinh hoạt buổi tối: Từ 19h00’ đến 21h00’ 

GIỜ HỌC LÝ THUYẾT  

SÁNG CHIỀU 

TIẾT GIỜ VÀO GIỜ RA TIẾT GIỜ VÀO GIỜ RA 

  1 7h30' 8h15'  1 13h00' 13h45' 

2 8h20' 9h05' 2 13h50' 14h35' 

3 9h10' 9h55' 3 14h40' 15h25' 

4 10h00' 10h45' 4 15h35' 16h20' 

5 10h 50' 11h 35' 5 16h25' 17h10' 

GIỜ HỌC THỰC TẬP 

SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

7h30' 12h00' 13h00' 16h30' Thực hiện theo giờ hành chính 

7h30' 12h00' 12h30' 17h00' Thực hiện theo ca 

 

2- Lịch mùa hè: 

Giờ làm việc Buổi sáng:  Từ 7h30’ đến 11h30’ 

  Giờ làm việc Buổi chiều:  Từ 13h30’ đến 17h00’ 

  Giờ học tập, sinh hoạt buổi tối: Từ 19h00’ đến 21h00’ 

 

GIỜ HỌC LÝ THUYẾT  

SÁNG CHIỀU 

TIẾT GIỜ VÀO GIỜ RA TIẾT GIỜ VÀO GIỜ RA 

  1 7h00' 7h45'  1 13h00' 13h45' 

2 7h50' 8h35' 2 13h50' 14h35' 

3 8h40' 9h25' 3 14h40' 15h25' 

4 9h35' 10h20' 4 15h35' 16h20' 

5 10h25' 11h10' 5 16h25' 17h10' 

GIỜ HỌC THỰC TẬP  

SÁNG CHIỀU GHI CHÚ 

7h00' 11h00' 13h00' 17h00' Theo giờ hành chính 

mailto:vanthu.hctc@gmail.com
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7h00' 12h00' 12h30' 17h30' Thực hiện theo ca 
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Phần thứ hai: NHỮNG ĐIỀU HỌC SINH, SINH VIÊN CẦN BIẾT 

I. Các đơn vị, bộ phận 

 

TT 
TÊN ĐƠN VỊ, BỘ 

PHẬN 
VỊ TRÍ  

THÔNG TIN, LIÊN HỆ 

(Email/ Số điện thoại) 

1 Phòng Tổ chức, 

Hành chính 

Phòng 102 - Nhà 

hiệu bộ 

Phòng 204 - Nhà 

hiệu bộ 

dokhacphong@gmail.com 

0983394959 

1.1 Bộ phận văn thư Phòng 103 - Nhà 

hiệu bộ 

Vanthu.hctc@gmail.com 

02223.854.266 

1.2 Bộ phận bảo vệ cơ 

sở 1 

Phòng thường trực 

bảo vệ - cơ sở 1 

0838477679 

1.3 Bộ phận bảo vệ cơ 

sở 2 

Phòng thường trực 

bảo vệ - cơ sở 2 

0915681779 

2 Phòng Đào tạo và 

Hợp tác quốc tế 

Phòng 304 - Nhà 

hiệu bộ 

Phòng 305 - Nhà 

hiệu bộ 

hungnm.cdxd@gmail.com 

02223.854.331 

2.1 Phòng tư vấn tuyển 

sinh 

Văn phòng tư vấn 

tuyển sinh - cổng 

trường cơ sở 1 

02223.806.216 

0968779877 

2.2 Thư viện Tầng 2 Nhà đa năng 0334684613 

2.3 Phòng chờ giảng 

viên 

Phòng 107 - Nhà 

hiệu bộ 

0981878996 

3 Phòng Công tác học 

sinh, sinh viên 

Phòng 106 - Nhà 

hiệu bộ 

Phongcthssv.cdxd@gmail.com 

02223.855.308 

0984863368 

3.1 Bộ phận y tế cơ sở 1 Phòng 105 - Ký túc 

xá K2 

0984727704 

3.1 Bộ phận y tế cơ sở 2 Phòng 107 - Nhà 

hiệu bộ cơ sở 2 

0973191449 

4 Phòng Quản trị đời 

sống 

Phòng 105 - Nhà 

hiệu bộ 

chuongna72@gmail.com 

02223.854.334 

5 Phòng Tài chính, kế 

toán 

Phòng 201 - Nhà 

hiệu bộ 

Phòng 202 - Nhà 

hiệu bộ 

Phòng 203 - Nhà 

hiệu bộ 

anhtckt66@gmail.com 

02223.854.683 

0912212429 

6 Phòng Khảo thí và 

kiểm định chất 

lượng 

Phòng 303 - Nhà 

hiệu bộ 

khaothicdxdbn@gmail.com 

02223.856.745 

0386422530 

mailto:dokhacphong@gmail.com
mailto:Vanthu.hctc@gmail.com
mailto:hungnm.cdxd@gmail.com
mailto:Phongcthssv.cdxd@gmail.com
mailto:chuongna72@gmail.com
mailto:anhtckt66@gmail.com
mailto:khaothicdxdbn@gmail.com
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7 Khoa Điện tử, Tin 

học 

Phòng 109 - Ký túc 

xá K2 

trtoanbn8082@gmail.com 

0979400468 

8 Khoa Điện, điện 

lạnh 

Phòng 111 - Ký túc 

xá K2 

leminhcuongcd@gmail.com 

0982252981 

9 Khoa Xây dựng Phòng 107 - Ký túc 

xá K2 

khoaxaydungtl@gmail.com 

0888980555 

10 Khoa Kinh tế Phòng 108 - Ký túc 

xá K2 

khoakinhte.cdxdbn@gmail.com 

0382618168 

11 Khoa Cơ khí chế tạo Phòng 107 - Ký túc 

xá K2 

khoackct.cdxdbn@gmail.com 

0967986796 

12 Khoa Công nghệ ô 

tô 

Phòng 112 - Ký túc 

xá K2 

vanhuan.cdn@gmail.com 

0904254034 

13 Khoa Khoa học cơ 

bản 

Phòng 302 - Nhà 

hiệu bộ 

khoahoccobanbn@gmail.com 

0989654870 

14 Bộ môn Chính trị, 

Pháp luật 

Phòng 301 - Nhà 

hiệu bộ 

thanhtientri@gmail.com 

0903456541 

15 Trung tâm Sản xuất, 

Dịch vụ và Đời sống 

Phòng 106 - Ký túc 

xá K2 

giathanhtdt@gmail.com 

0912670727 

16 Trung tâm Ngoại 

ngữ, Tin học 

Phòng 104 - Ký túc 

xá K2 

hanvanit.vnn@gmail.com 

0989465486 

17 Văn phòng Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh 

Phòng khách tầng 1 

- Nhà đa năng 

ngoctambn@gmail.com 

0936536947 
 

II. Các chương trình, trình độ đào tạo: 

1. NGHỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI, MÃ 

NGHỀ: 6340429; TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG 

a) Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành 

nghề thực hiện các công việc của nghề như: Quản lý vận hành công trình đầu mối, quản lý 

vận hành kênh và công trình trên kênh, vận hành máy đóng mở cửa van, duy tu bảo dưỡng 

công trình, thi công công trình thủy lợi, lập và thực hiện kế hoạch dùng nước.   

Người hành nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi thường làm việc ở môi trường 

ngoài trời, trên cao, dưới sâu, thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước. Vì vậy đòi hỏi 

người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức 

lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, bảo vệ môi trường. 

b) Kiến thức 

+ Vận dụng đúng các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, vật liệu xây dựng, 

an toàn lao động, thuỷ lực, thủy văn, môi trường, máy xây dựng, và một số kiến thức liên 

quan về cơ khí để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn của nghề.  

+ Vận dụng được văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi.  

+ Đọc, phân tích được các loại bản vẽ sử dụng trong thi công, xây dựng công trình 

thủy lợi và bình đồ khu vực tưới, tiêu.  

mailto:trtoanbn8082@gmail.com
mailto:leminhcuongcd@gmail.com
mailto:khoaxaydungtl@gmail.com
mailto:khoakinhte.cdxdbn@gmail.com
mailto:khoackct.cdxdbn@gmail.com
mailto:vanhuan.cdn@gmail.com
mailto:khoahoccobanbn@gmail.com
mailto:thanhtientri@gmail.com
mailto:giathanhtdt@gmail.com
mailto:hanvanit.vnn@gmail.com
mailto:ngoctambn@gmail.com
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+ Vẽ và nêu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, đặc điểm làm việc 

của hệ thống đóng mở cửa van, máy xây dựng, thiết bị dùng trong quan trắc thủy văn, quan 

trắc công trình trong hệ thống thủy nông.   

+ Trình bày được phương pháp đo vẽ, tính toán khối lượng phục vụ cho công tác thi 

công và bố trí công trình thủy lợi.  

+ Trình bày được quy trình quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trong hệ thống 

tưới, tiêu.  

+ Phân loại và trình bày được trình tự lập Kế hoạch dùng nước. 

+ Lập được kế hoạch thi công một số công trình đất, xây đúc loại nhỏ.  

+ Trình bày được cách thức tổ chức sản xuất trong quản lý, vận hành, bảo dưỡng công 

trình trên hệ thống thủy nông.  

+ Phân loại và trình bày được cách lập các mẫu văn bản thường dùng.  

c) Kỹ năng  

+ Lựa chọn và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên dùng 

và dụng cụ đo kiểm để quan trắc, đo đạc, duy tu, bảo dưỡng, thi công công trình thủy lợi 

trong hệ thống thủy nông. 

+ Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch dùng nước đảm bảo theo đúng hợp đồng sử 

dụng nước. 

+ Quản lý và vận hành được các công trình trên hệ thống thủy nông đảm bảo đúng quy 

trình, quy phạm. 

+ Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và khôi phục được những hư hỏng thông thường của 

công trình trên hệ thống thủy nông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

+ Gia công, lắp đặt cốt pha, cốt thép và ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

+ Phân tích và xử lý được những sự cố kỹ thuật thường gặp trên hệ thống thủy nông.    

+ Lắp đặt, vận hành được hệ thống điện chiếu sáng thông thường và sử dụng an toàn 

các thiết bị điện trên hệ thống thủy nông.  

+ Vận hành và quản lý được một số loại máy thi công thông dụng đảm bảo an toàn.  

+ Lập được dự toán cho một số công trình thủy lợi vừa, nhỏ và lựa chọn được biện 

pháp thi công, bố trí hiện trường một cách hợp lý. 

+ Đánh giá được ảnh hưởng của một số công trình trong hệ thống đến môi trường sinh 

thái.  

+ Vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng được máy bơm loại nhỏ (lưu lượng Q < 1000m3/h). 

+ Vận hành, bảo dưỡng một số loại cửa van trong thủy lợi. 

+ Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. 

d) Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả 

nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn; 

+ Có có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy 

phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm; có tác 

phong công nghiệp, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động. 
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e) Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

+ Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, 

sinh viên làm kỹ thuật viên vận hành công trình đầu mối, kênh và công trình trên kênh, duy 

tu bảo dưỡng công trình thủy lợi. 

+ Làm việc trực tiếp tại các công ty, xí nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, 

doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước; Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý 

khai thác công trình thủy lợi, thủy điện… 

+ Có thể làm trạm trưởng, cụm trưởng tại các cụm, trạm trong công ty, xí nghiệp khai 

thác công trình thủy lợi.  

f) Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng yêu cầu người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp 

ngành nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc Ninh có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên đại 

học cùng ngành, nghề hoặc trong cùng nhóm ngành nghề, lĩnh vực đào tạo./. 

g) Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy; 

 Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và tương 

đương. 

 Thời gian đào tạo: 137 tín chỉ (đối với đào tạo theo tín chỉ); 2,5 năm đối với đào tạo 

theo niên chế. 

Mã MH, 

MĐ 
Tên môn học, mô đun 

Số 

TC 

     Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Giờ 

kiểm 

tra 

I. Các môn học chung 29 435 157 255 23 

MH 01 Chính trị 5 75 41 29 5 

MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 4 60 5 51 4 

MH 04 
Giáo dục quốc phòng- An 

ninh 5 75 36 35 4 

MH 05 Tin học 5 75 15 58 2 

MH 06 Tiếng anh  8 120 42 72 6 

II. 
Các môn học, mô đun đào 

tạo nghề 
108 2580 840 1704 36 

 II.1. 
Các môn học, mô đun kỹ 

thuật cơ sở 
15 255 190 59 6 

MH 07 Cơ kỹ thuật 3 45 44 0 1 
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MH 08 Vật liệu  3 45 44 0 1 

MH 09 Kỹ thuật an toàn lao động 2 30 29   1 

MH 10 Bảo vệ môi trường 3 60 29 30 1 

MH 11 Vẽ kỹ thuật  3 45 44 0 1 

MĐ 12 Bản vẽ công trình thủy lợi 1 30   29 1 

II.2  
Các môn học, mô đun 

chuyên môn nghề 
93 2325 650 1645 30 

MH 13 Thủy lực 2 30 29 0 1 

MH 14 Thủy lực công trình 2 30 29 0 1 

MH 15 Thủy văn 1 2 30 29 0 1 

MH 16 Thủy văn 2 2 30 29 0 1 

MH 17 Kỹ năng mềm 2 30 29 0 1 

MH 18 Soạn Thảo văn bản 2 30 29 0 1 

MH 19 Kinh tế thủy lợi  2 45 14 30 1 

MH 20 Tổ chức sản xuất 2 30 29 0 1 

MĐ 21 
Sử dụng phần mềm 

Autocad 
2 45 15 29 1 

MĐ 22 Trắc địa 4 105 15 89 1 

MĐ 23 
Thiết bị điện trong hệ thống 

thủy lợi 
2 45 15 29 1 

MĐ 24 Công trình thủy lợi 3 60 30 29 1 

MĐ 25 Máy xây dựng 2 45 15 29 1 

MĐ 26 Quản lý vận hành tưới, tiêu  4 75 44 30 1 

MĐ 27 
Quản lý, vận hành công 

trình đầu mối thủy lợi 
3 75 15 59 1 

MĐ 28 
Quản lý, vận hành kênh và 

công trình trên kênh 
3 75 15 59 1 

MĐ 29 
Quản lý, vận hành hệ thống 

tưới tiết kiệm nước 
2 45 15 29 1 

MĐ 30 Bê tông cốt thép 3 75 15 59 1 

MĐ 31 
Kỹ thuật thi công công trình 

thủy lợi 1 
3 75 15 59 1 
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MĐ 32 
Kỹ thuật thi công công trình 

thủy lợi 2 
3 60 30 29 1 

MĐ 33 
Duy tu và bảo dưỡng công 

trình thủy lợi 
3 75 15 59 1 

MĐ 34 Máy đóng mở cửa van 1 3 60 30 29 1 

MĐ 35 Máy đóng mở cửa van 2 3 75 15 59 1 

MĐ 36 
Vận hành, bảo dưỡng  bơm 

điện 
3 60 30 29 1 

MĐ 37 Kỹ thuật Bơi lội 2 45 15 29 1 

MH 38 Khởi nghiệp kinh doanh 3 45 44 0 1 

MĐ 39 Hàn cơ bản 3 75 15 59 1 

MĐ 40 Thực tập tay nghề cơ bản 6 165 15 149 1 

MĐ 41 Thực tập nâng cao 4 105 15 89 1 

MĐ 42 Thực tập sản xuất 10 450 0 449 1 

MĐ 43 Đồ án tốt nghiệp 3 135 0 135   

             Tổng cộng: 137 3015 997 1959 59 

 

2. NGHỀ: QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; MÃ NGHỀ: 

5340409; TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

a) Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Quản lý, khai thác công trình thủy lợi trình độ trung cấp là ngành, nghề mà người hành 

nghề thực hiện các công việc của nghề như: Quản lý, vận hành kênh và công trình trên 

kênh, vận hành máy đóng mở cửa van, duy tu bảo dưỡng công trình, thi công công trình 

thủy lợi, lập và thực hiện kế hoạch dùng nước.  

Người hành nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi thường làm việc ở môi trường 

ngoài trời, trên cao, dưới sâu, thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước. Vì vậy đòi hỏi 

người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức 

lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, bảo vệ môi trường. 

b) Kiến thức 

+ Vận dụng được các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, vật liệu xây dựng, 

an toàn lao động, thuỷ lực, thủy văn, môi trường, máy xây dựng, và một số kiến thức liên 

quan về cơ khí để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn của nghề.  

+ Vận dụng được văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi.  

+ Đọc được các loại bản vẽ sử dụng trong thi công, xây dựng công trình thủy lợi và 

bình đồ khu vực tưới, tiêu.  

+ Nêu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, đặc điểm làm việc của hệ 

thống đóng mở cửa van, máy xây dựng, thiết bị dùng trong quan trắc thủy văn, quan trắc 

công trình trong hệ thống thủy nông.   
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+ Trình bày được phương pháp đo vẽ, tính toán khối lượng phục vụ cho công tác thi 

công và bố trí công trình thủy lợi.  

+ Trình bày được quy trình quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trong hệ thống 

tưới, tiêu.  

+ Trình bày được trình tự lập Kế hoạch dùng nước. 

+ Xây dựng được kế hoạch thi công một số công trình đất, xây đúc loại nhỏ.  

+ Trình bày được cách thức tổ chức sản xuất trong quản lý, vận hành, bảo dưỡng công 

trình trên hệ thống thủy nông.  

+ + Trình bày được cách lập các mẫu văn bản thường dùng.  

c) Kỹ năng  

+ Lựa chọn và sử dụng được các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên dùng và 

dụng cụ đo kiểm để quan trắc, đo đạc, duy tu, bảo dưỡng, thi công công trình thủy lợi trong 

hệ thống thủy nông. 

+ Thực hiện được kế hoạch dùng nước đảm bảo theo đúng hợp đồng sử dụng nước. 

+ Quản lý và vận hành được các công trình trên hệ thống thủy nông đảm bảo đúng quy 

trình, quy phạm. 

+ Sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và khôi phục được những hư hỏng thông thường của 

công trình trên hệ thống thủy nông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

+ Gia công, lắp đặt cốt pha, cốt thép và ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; 

+ Xử lý được những sự cố kỹ thuật thường gặp trên hệ thống thủy nông.    

+ Lắp đặt, vận hành được hệ thống điện chiếu sáng thông thường và sử dụng an toàn 

các thiết bị điện trên hệ thống thủy nông.  

+ Vận hành được một số loại máy thi công thông dụng đảm bảo an toàn.  

+ Đánh giá được một cách sơ lược ảnh hưởng của một số công trình trong hệ thống 

đến môi trường sinh thái.  

+ Vận hành, bảo dưỡng được một số loại cửa van trong thủy lợi. 

+ Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. 

d)  Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, hiệu quả nhằm 

giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn; 

+ Có có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, khả năng trình bày, khả 

năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm; có tác phong công nghiệp, tuân thủ đúng 

quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động. 

e)  Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

+ Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên ngành Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, 

sinh viên làm kỹ thuật viên vận hành công trình trên kênh, duy tu bảo dưỡng công trình thủy 

lợi. 

+ Làm việc trực tiếp tại các công ty, xí nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi, 

doanh nghiệp khai thác tài nguyên nước;  
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+ Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy 

điện… 

+ Có thể làm trạm trưởng tại các cụm của công ty, xí nghiệp khai thác công trình thủy 

lợi.  

f) Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng yêu cầu người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp 

ngành nghề Quản lý khai thác công trình thủy lợi trình độ trung cấp tại trường cao đẳng Cơ 

điện và Xây dựng Bắc Ninh có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên cao 

đẳng cùng ngành, nghề hoặc trong cùng nhóm ngành nghề, lĩnh vực đào tạo./. 

g) Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy;  

 Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở; Trung học phổ 

thông và tương đương sở 

 Thời gian đào tạo: 84 tín chỉ ( đối với đào tạo theo tín chỉ); 1,5 năm ( đối với đào tạo 

theo niên chế) 

Mã MH, 

MĐ 
Tên môn học, mô đun 

Số 

TC 

     Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

kiểm 

tra 

I. Các môn học chung 17 255 94 148 13 

MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục quốc phòng- An ninh 3 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 3 45 15 29 1 

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 90 30 56 4 

II. 
Các môn học, mô đun đào tạo 

nghề 
67 1530 560 947 23 

 II.1. 
Các môn học, mô đun kỹ thuật 

cơ sở 
15 255 190 59 6 

MH 07 Cơ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

MH 08 Vật liệu  3 45 44   1 

MH 09 Kỹ thuật an toàn lao động 2 30 29   1 

MH 10 Bảo vệ môi trường 3 60 29 30 1 

MH 11 Vẽ kỹ thuật  3 45 44 0 1 

MĐ 12 Bản vẽ công trình thủy lợi 1 30 0 29 1 

II.2  Các môn học, mô đun chuyên 52 1275 370 888 17 
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môn nghề 

MH 13 Thủy lực 2 30 29 0 1 

MH 14 Thủy văn  2 30 29 0 1 

MH 15 Kỹ năng mềm  2 30 29 0 1 

MH 16 Soạn Thảo văn bản 2 30 29 0 1 

MĐ 17 Trắc địa 4 105 15 89 1 

MĐ 18 
Thiết bị điện trong hệ thống 

thủy lợi 
2 45 15 29 1 

MĐ 19 Công trình thủy lợi 3 60 30 29 1 

MĐ 20 Máy xây dựng 2 45 15 29 1 

MH 21 Quản lý vận hành tưới, tiêu  4 75 44 30 1 

MĐ 22 
Quản lý, vận hành kênh và công 

trình trên kênh 
3 75 15 59 1 

MĐ 23 
Kỹ thuật thi công công trình 

thủy lợi 1 
3 75 15 59 1 

MĐ 24 
Duy tu và bảo dưỡng công trình 

thủy lợi 
3 75 15 59 1 

MĐ 25 Máy đóng mở cửa van 1 3 60 30 29 1 

MĐ 26 Vận hành, bảo dưỡng  bơm điện 3 60 30 29 1 

MĐ 27 Kỹ thuật Bơi lội 2 45 15 29 1 

MĐ 28 Thực tập tay nghề cơ bản 6 165 15 149 1 

MĐ 29 Thực tập sản xuất 6 270 0 269 1 

             Tổng cộng: 84 1785 654 1095 36 

 

3. NGHỀ: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP; MÃ NGHỀ: 6520309; 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG 

a) Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Xử lý nước thải công nghiệp trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề 

thực hiện các công việc của nghề như: Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu môi trường của nước 

thải công nghiệp trong phòng thí nghiệm; đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải thông qua 

các chỉ tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành; lắp đặt 

đường ống công nghệ, vận hành thiết bị máy móc của các công trình đơn vị hệ thống xử lý 

nước thải công nghiệp. 

Người hành nghề Xử lý nước thải công nghiệp thường làm việc trong môi trường 

phòng thí nghiệm hoặc tại các trạm xử lý nước thải công nghiệp ngoài trời. Vì vậy đòi hỏi 

người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức 

lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi 

trường. 
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b) Kiến thức 

+ Trình bày được các khái niệm, quá trình biến đổi hóa học, hóa lý, sinh học trong môi 

trường nước thải và các tác động của ô nhiễm nước thải công nghiệp đến môi trường, sức 

khỏe con người; 

+ Trình bày được các điều khoản luật, quy chuẩn và quy phạm về bảo vệ môi trường 

tại Việt Nam; 

+ Trình bày được các khái niệm, công thức tính toán, thiết kế các công trình đơn vị 

trong xử lý nước thải công nghiệp; 

+ Phân biệt được các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp: phương pháp lý học, 

phương pháp hóa học, phương pháp sinh học; 

+ Mô tả được cấu tạo, công dụng và thông số kỹ thuật các công trình đơn vị trong xử 

lý nước thải công nghiệp; 

+ Phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu môi trường của nước thải công nghiệp trong 

phòng thí nghiệm; 

+ Phân tích, đánh giá được mức độ ô nhiễm của nước thải thông qua các chỉ tiêu phân 

tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành; 

+ Giải thích được quy trình công nghệ của các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

đặc trưng. 

c) Kỹ năng  

+ Sử dụng thành thạo thiết bị phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thải công nghiệp; 

bảo đảm được các sai số phân tích. 

+ Ứng dụng được kết quả phân tích, kết quả thực nghiệm, quy chuẩn môi trường Việt 

Nam để lựa chọn, đề xuất công nghệ và xử lý nước thải công nghiệp phù hợp; 

+ Thiết kế, tính toán, vẽ, biên tập hồ sơ thiết kế công nghệ công trình xử lý nước thải 

công nghiệp; 

+ Lắp đặt được đường ống công nghệ, thiết bị máy móc của các công trình đơn vị hệ 

thống xử lý nước thải công nghiệp; 

+ Hoạt động đội, nhóm theo kế hoạch vận hành, bảo dưỡng thiết bị xử lý nước thải 

công nghiệp đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động;   

+ Sử dụng được các phần mềm: Microsoft Office, Autocad để tính toán, vẽ các công 

trình xử lý nước thải; 

+ Ứng dụng được một số công nghệ mới vào quá trình quản lý vận hành công trình xử 

lý nước thải công nghiệp. 

d) Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả 

nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn; 

+ Có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao; có phương pháp làm việc 

khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả 

năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm; có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm 

ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động. 

e) Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 
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+ Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành Xử lý nước thải công nghiệp, sinh viên 

làm được công việc tại các trung tâm phân tích môi trường, công ty tư vấn thiết kế, công ty 

xây dựng môi trường, nhà máy sản xuất có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, với chức 

danh kỹ thuật viên phân tích hoặc có thể là nhân viên, tổ trưởng, đội trưởng sản xuất;  

+ Tham gia giảng dạy trong các trường dạy nghề; 

+ Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng  

f)  Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng yêu cầu người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp 

ngành nghề Xử lý nước thải công nghiệp trình độ cao đẳng tại trường Cao đẳng Cơ điện và 

Xây dựng Bắc Ninh có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên đại 

học cùng ngành, nghề hoặc trong cùng nhóm ngành nghề, lĩnh vực đào tạo./. 

g) Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy; 

 Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và tương 

đương. 

 Thời gian đào tạo: 115 tín chỉ (đối với đào tạo theo tín chỉ); 3 năm đối với đào tạo 

theo niên chế. 

Tên môn học/ mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

 

Trong đó 

Lý 

thuy

ết 

Thực 

hành/thực 

tập/thí 

nghiệm/ 

bài tập 

Kiểm 

tra 

Các môn học chung 29 435 157 255 23 

Chính trị 5 75 41 29 5 

Pháp luật 2 30 18 10 2 

Giáo dục Thể chất 4 60 5 51 4 

Giáo dục quốc phòng 5 75 36 35 4 

Tin học 5 75 15 58 2 

Tiếng anh 8 120 42 72 6 

Các môn học, mô đun chuyên môn 86 2160 605 1527 28 

Môn học, mô đun cơ sở 22 450 206 235 9 

Vẽ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

An toàn lao động 2 30 29 0 1 

Luật và chính sách môi trường 1 15 14 0 1 

Cơ sở công nghệ môi trường 3 60 29 30 1 
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Vi sinh đại cương 3 60 30 29 1 

Kỹ thuật phòng thí nghiệm 2 45 15 29 1 

Hóa đại cương 3 75 15 59 1 

Điện kỹ thuật 2 45 15 29 1 

Hóa phân tích 3 75 15 59 1 

Môn học, mô đun  chuyên môn 64 1710 399 1292 19 

Nước thải công nghiệp và sức khỏe cộng 

đồng 
2 30 29 0 1 

Mạng lưới thoát nước 2 30 29 0 1 

Anh văn chuyên ngành 3 60 29 30 1 

Quản lý môi trường trạm xử lý nước thải 2 30 29 0 1 

Hóa môi trường nước 4 90 30 59 1 

Vi sinh môi trường nước 2 45 15 29 1 

Máy bơm và trạm bơm 3 75 15 59 1 

Quản lý vận hành trạm xử lý nước thải 

công nghiệp 
3 75 15 59 1 

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp 5 120 30 89 1 

Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải chế 

biến mì ăn liền 
3 75 15 59 1 

Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải 

chăn nuôi 
3 75 15 59 1 

Quản lý, vận hành trạm xử lýnước thải dệt 

nhuộm, thuộc da, xi mạ 
5 120 30 89 1 

Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải sản 

xuất bia rượu 
3 75 15 59 1 

Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải sản 

xuất giấy 
3 75 15 59 1 

Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải 

giết mổ gia súc, gia cầm 
3 75 15 59 1 

Kỹ năng mềm 2 30 29 0 1 

Khởi nghiệp kinh doanh 3 45 44 0 1 

Thực tập tốt nghiệp 10 450 0 448 2 

Đồ án tốt nghiệp 3 135 0 135 0 

Cộng 115 2595 762 1782 51 

 

4. NGHỀ: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP; MÃ NGHỀ: 5520309; 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 
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a) Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Xử lý nước thải công nghiệp trình độ trung cấp là ngành, nghề mà người hành nghề 

thực hiện các công việc của nghề như: Đánh giá các chỉ tiêu môi trường của nước thải công 

nghiệp trong phòng thí nghiệm; đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải thông qua các chỉ 

tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành; vận hành thiết bị 

máy móc của các công trình đơn vị hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. 

Người hành nghề Xử lý nước thải công nghiệp thường làm việc trong môi trường 

phòng thí nghiệm hoặc tại các trạm xử lý nước thải công nghiệp ngoài trời. Vì vậy đòi hỏi 

người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức 

lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi 

trường. 

b) Kiến thức 

+ Trình bày được các khái niệm, quá trình biến đổi hóa học, hóa lý, sinh học trong môi 

trường nước thải và các tác động của ô nhiễm nước thải công nghiệp đến môi trường, sức 

khỏe con người; 

+ Trình bày được các điều khoản luật, quy chuẩn và quy phạm về bảo vệ môi trường 

tại Việt Nam; 

+ Phân biệt được các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp: phương pháp lý học, 

phương pháp hóa học, phương pháp sinh học; 

+ Trình bày được cấu tạo, công dụng và thông số kỹ thuật các công trình đơn vị trong 

xử lý nước thải công nghiệp; 

+ Phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu môi trường của nước thải công nghiệp trong 

phòng thí nghiệm; 

+ Phân tích, đánh giá được mức độ ô nhiễm của nước thải các mẫu nước đơn giản 

thông qua các chỉ tiêu phân tích và tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành; 

+ Trình bày được quy trình công nghệ của các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp 

đặc trưng. 

c) Kỹ năng  

+ Sử dụng được thiết bị phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước thải công nghiệp; bảo 

đảm được các sai số phân tích. 

+ Ứng dụng được kết quả phân tích, kết quả thực nghiệm, quy chuẩn môi trường Việt 

Nam để lựa chọn, đề xuất công nghệ và xử lý nước thải công nghiệp phù hợp; 

+ Lắp đặt được đường ống công nghệ, thiết bị máy móc của các công trình đơn vị hệ 

thống xử lý nước thải công nghiệp; 

+ Hoạt động đội, nhóm theo kế hoạch vận hành, bảo dưỡng thiết bị xử lý nước thải 

công nghiệp đạt hiệu quả và thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn lao động;   

+ Thực hiện theo sự hướng dẫn khi có ứng dụng một số công nghệ mới vào quá trình 

quản lý vận hành công trình xử lý nước thải công nghiệp. 

d) Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, hiệu quả nhằm 

giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn; 
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+ Có khả năng phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả 

trong nhóm, thích ứng được trong môi trường sản xuất; có tác phong công nghiệp, tuân thủ 

nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động. 

e) Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

+ Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên ngành Xử lý nước thải công nghiệp, sinh 

viên làm được công việc tại các trung tâm phân tích môi trường, công ty xây dựng môi 

trường, nhà máy sản xuất có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, với chức danh kỹ thuật 

viên phân tích hoặc có thể là nhân viên sản xuất;  

+ Tham gia giảng dạy sơ cấp trong các trường dạy nghề; 

+ Làm công tác kỹ thuật trong các cơ quan quản lý Nhà nước có sử dụng  

f) Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng yêu cầu người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp 

ngành nghề Xử lý nước thải công nghiệp trình độ trung cấp tại trường Cao đẳng Cơ điện và 

Xây dựng Bắc Ninh có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau khi tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa 

học công nghệ trong phạm vi ngành nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên cao 

đẳng cùng ngành, nghề hoặc trong cùng nhóm ngành nghề, lĩnh vực đào tạo./. 

g) Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy;  

 Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở 

và tương đương. 

 Thời gian đào tạo: 81 tín chỉ ( đối với đào tạo theo tín chỉ); 2 năm ( đối với đào tạo 

theo niên chế) 

Tên môn học/ mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/thực 

tập/thí 

nghiệm/ 

bài tập 

Kiểm tra 

Các môn học chung 17 255 94 148 13 

Chính trị 2 30 15 13 2 

Pháp luật 1 15 9 5 1 

Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2 

Giáo dục quốc phòng- An ninh 3 45 21 21 3 

Tin học 3 45 15 29 1 

Ngoại ngữ 6 90 30 56 4 

Các môn học, mô đun đào tạo 

nghề  64 1560 472 1066 22 
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Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ 

sở 22 450 206 235 9 

Vẽ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

An toàn lao động 2 30 29 0 1 

Luật và chính sách môi trường 1 15 14 0 1 

Cơ sở công nghệ môi trường 3 60 29 30 1 

Vi sinh đại cương 3 60 30 29 1 

Kỹ thuật phòng thí nghiệm 2 45 15 29 1 

Hóa đại cương 3 75 15 59 1 

Điện kỹ thuật 2 45 15 29 1 

Hóa phân tích 3 75 15 59 1 

Các môn học, mô đun  chuyên 

môn nghề 42 1110 266 831 13 

Nước thải công nghiệp và sức 

khỏe cộng đồng 
2 30 29 0 1 

Mạng lưới thoát nước 2 30 29 0 1 

Quản lý môi trường trạm xử lý 

nước thải 
2 30 29 0 1 

Hóa môi trường nước 4 90 30 59 1 

Vi sinh môi trường nước 2 45 15 29 1 

Máy bơm và trạm bơm 3 75 15 59 1 

Quản lý vận hành trạm xử lý 

nước thải công nghiệp 
3 75 15 59 1 

Công nghệ xử lý nước thải công 

nghiệp 
5 120 30 89 1 

Quản lý, vận hành trạm xử lý 

nước thải chế biến mì ăn liền 
3 75 15 59 1 

Quản lý, vận hành trạm xử lý 

nước thải sản xuất bia rượu 
3 75 15 59 1 

Quản lý, vận hành trạm xử lý 

nước thải sản xuất giấy 
3 75 15 59 1 

Kỹ năng mềm 2 30 29 0 1 

Thực tập tốt nghiệp 8 360 0 359 1 

Cộng 81 1815 566 1214 35 

 

 

5. NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG; MÃ NGHỀ: 6580201; TRÌNH ĐỘ CAO 

ĐẲNG 
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1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Kỹ thuật xây dựng trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề thực hiện  

các công việc của nghề như: Đào móng, xây gạch các cấu kiện đơn giản và phức tạp, đắp 

họa tiết trang trí, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia 

công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ 

sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác trong các công trình xây dựng. 

 Người hành nghề Kỹ thuật xây dựng thường làm việc trong các công ty, xí nghiệp, 

môi trường làm việc ở ngoài trời, trên cao, dưới sâu. Vì vậy đòi hỏi người hành nghề phải 

có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức lương tâm 

nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi 

trường. 

 2. Kiến thức 

+ Trình bày được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng; trình bày đựơc 

phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế; 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của các công việc của nghề Kỹ 

thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp 

pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, 

lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi ) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng 

cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm; 

+ Phân tích được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện; 

+ Trình bày được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu mới ở một 

phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; 

+ Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm; 

+ Phân tích được trình tự, phương pháp lập dự  toán các công việc của nghề nghiệp. 

 3. Kỹ năng  

+ Đọc thành thạo bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ 

kỹ thuật;  

+ Sử dụng thành thạo các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong 

ngành xây dựng; 

+ Làm thành thạo các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch 

các kết cấu đơn giản và phức tạp, đắp họa tiết trang trí, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng 

và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu 
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kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác: lắp đặt 

mạng điện sinh hoạt trong nhà. 

+ Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm; 

+ Tính thành thạo khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc 

của nghề; 

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và sử lý 

được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; 

+ Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá 

nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 

viên trong nhóm; 

+ Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại tại các 

Công ty xây dựng với các vị trí việc làm sau: 

1. Tổ chức thi công 

2. Thi công đất đá, xử lý nền móng  

3. Thi công bê tông 

4. Thi công các kết cấu bằng gạch đơn giản. phức tạp  

5. Gia công, lắp dựng cốt thép, cốp pha, giàn giáo 

6. Hoàn thiện bề mặt công trình  

7. Đắp các họa tiết trang trí 

8. Lắp đặt các thiết bị vệ sinh, bạ ma tít, lăn sơn 

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

+ Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến 

thức và kỹ năng nghề; 

+ Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp sang các lĩnh 

vực nghề nghiệp có liên quan; 
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+ Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được những 

phát triển mới trong lĩnh vực xây dựng./. 

7.Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy; 

 Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và tương 

đương. 

 Thời gian đào tạo: 131 tín chỉ (đối với đào tạo theo tín chỉ); 3 năm đối với đào 

tạo theo niên chế. 

Mã 

MH, 

MĐ 

  

  

Tên môn học, mô đun Số tín chỉ 

           Thời gian đào tạo (giờ) 

  

Tổng 

    số  

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(Bài 

tập) 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 29 435 157 255 23 

MH 01 Chính trị 
5 75 41 29 5 

MH 02 Pháp luật 
2 30 18 10 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 
4 60 5 51 4 

MH 04 Giáo dục quốc phòng - An 

ninh 5 75 36 35 4 

MH 05 Tin học 
5 75 15 58 2 

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 
8 120 42 72 6 

II 
Các môn học, mô đun 

đào tạo nghề  
102 2610 638 1941 31 

II.1 
Các môn học, mô đun 

kỹ thuật cơ sở 17 315 191 117 7 

MH 07 Vẽ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

MĐ 08 
Đọc bản vẽ công trình 

dân dụng 1 30   29 1 

MH09 An toàn lao động 2 30 29 0 1 

MH 10 Điện kỹ thuật 2 30 29 0 1 

MH 11 Vật liệu xây dựng 3 45 44 0 1 

MĐ 12 Tổ chức thi công 4 90 30 59 1 

MĐ 13 Dự toán 2 45 15 29 1 

II.2 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn nghề 
85 2295 447 1824 24 

MH 14 Cơ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

MH15 Nền móng 3 60 30 29 1 

MĐ 16 Đo đạc công trình 1 3 75 15 59 1 

MĐ 17 Đo đạc công trình 2 1 30   29 1 
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MĐ 18 Đào móng 2 45 15 29 1 

MĐ 19 Xây gạch  1 7 180 30 149 1 

MĐ 20 Xây gạch 2 6 150 30 119 1 

MĐ 21 Xây, lát đá 2 45 15 29 1 

MĐ 22 Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ 2 45 15 29 1 

MĐ 23 

Gia công, lắp dựng và 

tháo dỡ ván khuôn, giàn 

giáo 3 75 15 59 1 

MĐ 24 
Gia công, lắp đặt cốt 

thép 1 3 75 15 59 1 

MĐ 25 
Gia công, lắp đặt cốt 

thép 2 2 45 15 29 1 

MĐ 26 Thi công bê tông   3 75 15 59 1 

MĐ 27 Lợp  mái  2 45 15 29 1 

MĐ 28 Trát, láng   1 7 180 30 149 1 

MĐ 29 Trát, láng  2 5 135 15 119 1 

MĐ 30 Lát, ốp 4 105 15 89 1 

MĐ 31 Bả ma tít, sơn vôi 3 75 15 59 1 

MĐ 32 Làm hoạ tiết trang trí 4 105 15 89 1 

MĐ 33 Lắp đặt thiết bị vệ sinh  2 45 15 29 1 

MH 34 Kỹ năng mềm 2 30 29   1 

MH 35 Khởi nghiệp kinh doanh 3 45 44 0 1 

MĐ 36 Thực tập tốt nghiệp 10 450 0  448 2 

MĐ 37 Đồ án tốt nghiệp 3 135  0 135   

  Tổng cộng 131 3045 795 2196 54 

 

6. NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNG; MÃ NGHỀ: 5580201; TRÌNH ĐỘ 

TRUNG CẤP  

 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Kỹ thuật xây dựng trình độ trung cấp là ngành, nghề mà người hành nghề thực hiện  

các công việc của nghề như:  Đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và 

tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu 

kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi và một số công việc khác trong các 

công trình xây dựng. 

 Người hành nghề Kỹ thuật xây dựng thường làm việc trong các công ty, xí nghiệp, 

môi trường làm việc ở ngoài trời, trên cao, dưới sâu. Vì vậy đòi hỏi người hành nghề phải 
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có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức lương tâm 

nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo vệ môi 

trường. 

 2. Kiến thức 

+ Trình bày được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng; trình bày đựơc 

phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế; 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của các công việc của nghề Kỹ 

thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp 

pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, 

lắp đặt thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi ) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng 

cao năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm; 

+ Phân tích được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện; 

+ Trình bày được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu mới ở một 

phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; 

+ Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm; 

+ Phân tích được trình tự, phương pháp lập dự  toán các công việc của nghề. 

 3. Kỹ năng  

+ Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ 

thuật;  

+ Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong ngành xây 

dựng; 

+ Làm được được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây gạch, 

trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, 

trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn vôi 

và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt trong nhà. 

+ Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm; 

+ Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của 

nghề; 

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và sử lý 

được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; 
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+ Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá 

nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

 5. Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy;  

 Đối tượng tuyển sinh: Tối thiểu tốt nghiệp trung học cơ sở 

 Thời gian đào tạo: 77 tín chỉ ( đối với đào tạo theo tín chỉ); 2 năm ( đối với đào 

tạo theo niên chế) 

Mã 

MH, 

MĐ 

  

  

Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

  Thời gian đào tạo (giờ)  

  

Tổng 

    số  

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

(Bài 

tập) 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung  17 255 94 148 13 

MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2 

MH 04 Giáo dục quốc phòng 3 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 3 45 15 29 1 

MH 06 Ngoại ngữ  ( Anh văn) 6 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun đào tạo 

nghề  60 1515 399 1098 18 

II.1 
Các môn học, mô đun kỹ thuật 

cơ sở 11 180 146 29 5 

MH 07 Vẽ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

MĐ 08 Đọc bản vẽ công trình dân dụng 1 30   29 1 

MH 09 An toàn lao động 2 30 29 0 1 

MĐ 10 Điện kỹ thuật 2 30 29 0 1 

MH 11 Vật liệu xây dựng 3 45 44 0 1 

II.2 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn nghề 49 1335 253 1069 13 

MH 12 Cơ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

MĐ 13 Đo đạc công trình 1 3 75 15 59 1 

MĐ 14 Đào móng 2 45 15 29 1 

MĐ 15 Xây gạch  1 7 180 30 149 1 

MĐ 16 Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ 2 45 15 29 1 

MĐ 17 
Gia công, lắp dựng và tháo dỡ 

ván khuôn, giàn giáo 3 75 15 59 1 
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MĐ 18 Gia công, lắp đặt cốt thép 1 3 75 15 59 1 

MĐ 19 Thi công bê tông   3 75 15 59 1 

MĐ 20 Trát, láng 1 7 180 30 149 1 

MĐ 21 Lát, ốp 4 105 15 89 1 

MĐ 22 Lắp đặt thiết bị vệ sinh   2 45 15 29 1 

MH 23 Kỹ năng mềm 2 30 29 0 1 

MĐ 24 Thực tập tốt nghiệp 8 360  0 359 1  

  Tổng cộng 77 1770 493 1246 30 

 

7.NGHỀ: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI MÃ NGHỀ: 

6510108; TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Xây dựng hoàn thiện công trình thủy lợi trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người 

hành nghề thực hiện  các công việc của nghề như: Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất 

đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình thủy lợi, lắp 

dựng giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn 

giản và phức tạp; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; 

hoàn thiện bề mặt công trình các công trình thủy lợi. 

 Người hành nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi thường làm việc trong 

các công ty, xí nghiệp, môi trường làm việc ở ngoài trời, trên cao, dưới sâu. Vì vậy đòi hỏi 

người hành nghề phải có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có 

đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm nguyên vật 

liệu, bảo vệ môi trường. 

 2. Kiến thức 

 + Trình bày và phân tích được cấu tạo của các bản vẽ thi công công trình thủy lợi;  

 + Trình bày và giải thích được tính chất, trạng thái làm việc của các kết cấu cơ bản và 

một số loại vật liệu thường dùng trong xây dựng; 

 + Trình bày được cấu tạo địa chất công trình, một số tính chất cơ lý của nền đất và tác 

dụng của thủy văn và thủy lực đối với công trình thủy lợi; 

 + Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của nghề Xây dựng và hoàn 

thiện công trình thủy lợi (Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia 

công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình thủy lợi, lắp dựng giàn giáo; gia công 

lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn giản và phức tạp; lắp đặt 

các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công 

trình các công trình thủy lợi) nhằm phát huy sang kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất 

lao động, tiết kiệm vật liệu và hạ giá thành sản phẩm; 
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 + Vận dụng được một số nội dung cơ bản của công tác trắc địa để đo đạc công trình;  

 + Trình bày được quy trình thi công các công việc của nghề; 

 + Trình bày được quy trình lập dự toán một số hạng mục công trình cơ bản; 

 + Trình bày được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu mới ở một 

phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; 

 + Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm. 

 3.Kỹ năng  

 + Đọc thành thạo các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công các công trình xây dựng thủy lợi 

vừa và nhỏ; 

 + Lựa chọn và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên 

dùng, dụng cụ đo kiểm tra trong nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; 

 + Thực hiện thành thạo các công việc của nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình 

thủy lợi như: Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp 

dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình thủy lợi, lắp dựng giàn giáo; gia công lắp đặt 

cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn giản và phức tạp; lắp đặt các cấu 

kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình các 

công trình thủy lợi.; 

 + Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; 

 + Tính thành thạo khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc 

của nghề; 

        + Lập thành thạo dự toán cho một số công trình thủy lợi vừa, nhỏ và lựa chọn được 

biện pháp thi công, bố trí hiện trường một cách hợp lý; 

 + Tính toán thành thạo một số tác dụng cơ bản của thủy lực và thủy văn đối với công 

trình thủy lợi; một số bài toán đơn giản về khả năng chịu lực của nền đất và các loại kết cấu 

công trình; 

 + Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và xử lý 

được những sai phạm thường gặp trong quá trình thi công. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp 

trong điều kiện làm việc thay đổi 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 
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- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 

viên trong nhóm; 

- Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại tại các 

doanh nghiệp xây dựng, xây dựng thủy lợi với các vị trí việc làm sau: 

1. Tổ chức thi công 

2. Thi công đất đá, xử lý nền móng  

3. Thi công bê tông 

4. Thi công các kết cấu bằng gạch đơn giản và phức tạp  

5. Thi công kết cấu bằng đá đơn giản và phức tạp  

6. Gia công, lắp dựng cốt thép, cốp pha, giàn giáo 

7. Thi công tầng lọc ngược, khớp nối khe lún 

8. Hoàn thiện bề mặt công trình  

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến 

thức và kỹ năng nghề; 

- Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp sang các lĩnh 

vực nghề nghiệp có liên quan; 

- Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được những phát 

triển mới trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi./. 

 7. Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy; 

 Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và tương 

đương.  

 Thời gian đào tạo: 134 tín chỉ (đối với đào tạo theo tín chỉ); 3 năm đối với đào 

tạo theo niên chế. 

Mã 

MH/ 

MĐ 

 

Tên môn học/mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

  

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

Hành/ thực 

tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận  

Thi/ 

kiểm 

tra 

I Các môn học chung 29 435 157 255 23 
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MH 01 Chính trị 5 75 41 29 5 

MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2 

MH 03 Giáo dục thể chất 4 60 5 51 4 

MH 04 Giáo dục quốc phòng - An 

ninh 5 75 36 35 4 

MH 05 Tin học 5 75 15 58 2 

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 
8 120 42 72 6 

II 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn 
105 2655 680 1939 36 

II.1 Môn học mô đun cơ sở 12 195 161 29 5 

MH 07 Vẽ kỹ thuật  3 45 44 0 1 

MĐ08 Bản vẽ công trình thủy lợi 1 30   29 1 

MH 09 Cơ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

MH 10 Điện kỹ thuật  2 30 29 0 1 

MH 11 Vật liệu xây dựng 3 45 44 0 1 

II.2 
Môn học mô đun chuyên 

môn 
93 2460 519 1910 31 

MH 12 Thủy văn, thủy lực 2 30 29 0 1 

MĐ 13 Công trình thuỷ lợi 3 60 30 29 1 

MH 14 Cơ kết cấu 2 45 14 30 1 

MĐ 15 Nền móng 3 60 30 29 1 

MH 16 Kết cấu công trình 2 45 14 30 1 

MH 17 An toàn lao động  2 30 29 0 1 

MĐ 18 Máy xây dựng 2 45 15 29 1 

MĐ 19 Dự toán công trình 1 2 45 15 29 1 

MĐ 20 Dự toán công trình 2 1 30 0 29 1 

MĐ 21 Tổ chức thi công 1 2 45 15 29 1 

MĐ 22 Tổ chức thi công 2 2 45 15 29 1 

MĐ 23 
Sử dụng phần mềm 

Autocad 2 45 15 29 1 

MĐ 24 Đo đạc công trình 1 3 75 15 59 1 

MĐ 25 Đo đạc công trình 2 2 45 15 29 1 

MĐ 26 

Thi công đào, đắp đất, đá 

và xử lý nền bằng phương 

pháp thủ công  3 75 15 59 1 

MĐ 27 
Gia công lắp dựng và tháo 

dỡ cốp pha, giàn giáo 1 3 75 15 59 1 

MĐ 28 
Gia công lắp dựng và tháo 

dỡ cốp pha, giàn giáo 2 1 30   29 1 

MĐ 29 Gia công lắp đặt cốt thép 1 3 75 15 59 1 

MĐ 30 Gia công lắp đặt cốt thép 2 2 45 15 29 1 

MĐ 31 Thi công bê tông  1 3 75 15 59 1 

MĐ 32 Thi công bê tông  2 2 45 15 29 1 
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MĐ 33 Xây gạch 1 5 135 15 119 1 

MĐ 34 Xây gạch 2 5 135 15 119 1 

MĐ 35 Xây, lát đá  4 105 15 89 1 

MĐ 36 
Thi công tầng lọc ngược 

và khớp nối, khe lún 3 75 15 59 1 

MĐ 37 Cấp thoát nước 3 75 15 59 1 

MĐ 38 Hoàn thiện công trình 1 4 105 15 89 1 

MĐ 39 Hoàn thiện công trình 2 4 105 15 89 1 

MH 40 Kỹ năng mềm 2 30 29 0 1 

MH 41 Khởi nghiệp kinh doanh 3 45 44 0 1 

MĐ 42 Thực tập tốt nghiệp 10 450 0 449 1 

MĐ 43 Đồ án tốt nghiệp 3 135 0 135 0 

Tổng cộng 134 3090 837 2194 59 

 

 

 

8.NGHỀ: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

MÃ NGHỀ: 5510108; TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 

 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Xây dựng hoàn thiện công trình thủy lợi trình độ Trung cấp là ngành, nghề mà người 

hành nghề thực hiện  các công việc của nghề như:  Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất 

đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình thủy lợi, lắp 

dựng giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn 

giản; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề 

mặt công trình các công trình thủy lợi. 

Người hành nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi thường làm việc trong 

các công ty, xí nghiệp, môi trường làm việc ở ngoài trời, trên cao, dưới sâu. Vì vậy đòi hỏi 

người hành nghề phải có sức khỏe, có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có 

đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm nguyên vật 

liệu, bảo vệ môi trường. 

 2. Kiến thức 

  + Trình bày được cấu tạo của các bản vẽ thi công công trình thủy lợi;  

  + Trình bày được tính chất, trạng thái làm việc của các kết cấu cơ bản và một số loại 

vật liệu thường dùng trong xây dựng; 

  + Trình bày được cấu tạo địa chất công trình, một số tính chất cơ lý của nền đất và 

tác dụng của thủy văn và thủy lực đối với công trình thủy lợi; 
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  + Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của nghề Xây dựng và hoàn 

thiện công trình thủy lợi (Tổ chức thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia 

công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đặc thù công trình thủy lợi, lắp dựng giàn giáo; gia công 

lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu đơn giản; lắp đặt các cấu kiện 

loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn thiện bề mặt công trình các công 

trình thủy lợi) nhằm phát huy sang kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiết 

kiệm vật liệu và hạ giá thành sản phẩm; 

  + Vận dụng được một số nội dung cơ bản của công tác trắc địa để đo đạc công trình;  

  + Trình bày được quy trình thi công các công việc của nghề; 

  + Nêu được quy trình lập dự toán một số hạng mục công trình cơ bản; 

  + Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật – công nghệ, vật liệu mới ở một 

phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; 

  + Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm. 

 3.Kỹ năng  

  + Đọc được các bản vẽ thiết kế, bản vẽ thi công các công trình xây dựng thủy lợi vừa 

và nhỏ; 

  + Lựa chọn và sử dụng đ các thiết bị, dụng cụ, đồ nghề, dụng cụ chuyên dùng, dụng 

cụ đo kiểm tra trong nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; 

  + Làm được các công việc của nghề Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi như: 

tổ chức thi công; thi công đào đắp đất đá; xử lý nền móng; gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván 

khuôn, giàn giáo; gia công lắp đặt cốt thép; thi công bê tông; xây lát gạch, đá các kết cấu 

đơn giản; lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ; thi công tầng lọc ngược, khớp nối, khe lún; hoàn 

thiện bề mặt công trình. 

  + Có khả năng làm việc độc lập; 

  + Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc đơn 

giản của nghề; 

           + Lập được dự toán cho một số công trình xây dựng, thủy lợi đơn giản và lựa chọn 

được biện pháp thi công, bố trí hiện trường một cách hợp lý. 

 + Tính toán được một số bài toán đơn giản về khả năng chịu lực của nền đất; 

 + Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và xử lý được những 

sai phạm thường gặp trong quá trình thi công; 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm;  
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- Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân 

và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 

viên trong nhóm; 

- Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại tại các 

doanh nghiệp xây dựng, xây dựng thủy lợi với các vị trí việc làm sau: 

1. Tổ chức thi công 

2. Thi công đất đá, xử lý nền móng  

3. Thi công bê tông 

4. Thi công các kết cấu bằng gạch đơn giản 

5. Thi công kết cấu bằng đá đơn giản  

6. Gia công, lắp dựng cốt thép, cốp pha, giàn giáo 

7. Thi công tầng lọc ngược, khớp nối khe lún 

8. Hoàn thiện bề mặt công trình  

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến 

thức và kỹ năng nghề; 

- Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp sang các lĩnh 

vực nghề nghiệp có liên quan; 

- Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được những phát 

triển mới trong lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi./ 

 7. Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy;  

 Đối tượng tuyển sinh: Tối thiểu tốt nghiệp trung học cơ sở 

 Thời gian đào tạo: 84 tín chỉ ( đối với đào tạo theo tín chỉ); 2 năm ( đối với đào 

tạo theo niên chế) 

Mã 

MH/ 

MĐ 

 

Tên môn học/mô đun 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

Hành/thực 

tập/thí 

Thi/kiể

m 

tra 
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nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

I Các môn học chung 
17 255 94 148 13 

MH 01 Chính trị 
2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 
1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 
2 30 4 24 2 

MH 04 
Giáo dục quốc phòng - An 

ninh 3 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 
3 45 15 29 1 

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 
6 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun 

chuyên môn 
67 1680 444 1214 22 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 12 195 161 29 5 

MH 07 Vẽ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

MĐ08 Bản vẽ công trình thủy lợi 1 30 
 

29 1 

MH 09 Cơ kỹ thuật 3 45 44 0 1 

MH 10 Điện kỹ thuật 2 30 29 0 1 

MH 11 Vật liệu xây dựng 
3 45 44 0 1 

II.2 
Môn học, mô đun chuyên 

môn 
55 1485 283 1185 17 

MĐ 12 Công trình thuỷ lợi 3 60 30 29 1 

MH 13 An toàn lao động 2 30 29 0 1 

MĐ 14 Máy xây dựng 2 45 15 29 1 

MĐ 15 Dự toán công trình 1 2 45 15 29 1 

MĐ 16 Tổ chức thi công 1 2 45 15 29 1 

MĐ 17 Đo đạc công trình 1 3 75 15 59 1 

MĐ 18 

Thi công đào, đắp đất, đá và 

xử lý nền bằng phương pháp 

thủ công 

3 75 15 59 1 

MĐ 19 
Gia công lắp dựng và tháo dỡ 

cốp pha, giàn giáo 1 
3 75 15 59 1 
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MĐ 20 Gia công lắp đặt cốt thép 1 3 75 15 59 1 

MĐ 21 Thi công bê tông  1 3 75 15 59 1 

MĐ 22 Xây gạch 1 5 135 15 119 1 

MĐ 23 Xây, lát đá 4 105 15 89 1 

MĐ 24 
Thi công tầng lọc ngược và 

khớp nối và khe lún 
3 75 15 59 1 

MĐ 25 Hoàn thiện công trình 1 4 105 15 89 1 

MĐ 26 Cấp thoát nước cơ bản 3 75 15 59 1 

MH 27 Kỹ năng mềm 2 30 29 0 1 

MĐ 28 Thực tập tốt nghiệp 8 360 0 359 1 

Tổng cộng 
84 1935 538 1362 35 

 

9. NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN; MÃ NGHỀ: 6480202; TRÌNH ĐỘ 

CAO ĐẲNG 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng là ngành/nghề chuyên 

thực hiện các công việc sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; thiết kế lắp 

ráp, cài đặt, bảo trì hệ thống máy tính và mạng hệ thống mạng máy tính; tìm kiếm thông tin 

trên mạng phục vụ cho công việc; lập kế hoạch kiểm tra – bảo trì – nâng cấp các phần mềm 

trong hệ thống máy tính; tham gia các dự án phát triển phần mềm ứng dụng cho doanh 

nghiệp; Thiết kế, xây dựng và quản trị các hệ thống web ứng dụng trong các lĩnh vực; 

Người làm ngành/nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) có tư cách đạo đức 

và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của xã hội; có kiến thức và kỹ 

năng thực hành thao tác sửa chữa, vận hành, bảo trì các thiết bị Công nghệ thông tin, quản 

trị mạng, thiết kế và quản trị websites, thiết kế phần mềm vừa và nhỏ, tham gia công tác tổ 

chức, quản lý kỹ thuật về lĩnh vực CNTT. 

 2. Kiến thức 

 - Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại 

cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ 

bản về pháp luật, tiếng Anh…; 

 - Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ sở của Khoa 

học máy tính, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng quan trọng của công 

nghệ thông tin…; 
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 - Kiến thức chuyên ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến 

nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây 

dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy 

tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính, kiến thức về mạng máy tính và truyền thông; 

kiến thức về thiết kế đồ họa; thiết kế và quản trị Website…; 

 3. Kỹ năng  

 + Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; 

 + Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh; 

+ Xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính của hệ thống ứng 

dụng CNTT trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn; 

 + Thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng, website, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu 

cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp; 

 + Xây dựng hệ thống mạng, các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động 

của một số loại hình doanh nghiệp; 

 + Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây; 

 + Bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây; 

 + Đảm bảo an toàn các hệ thống mạng; 

 + Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ 

liệu; 

 + Thiết kế, đồ họa hình ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động 

nghề nghiệp. 

+ Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và xử lý 

được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; 

+ Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá 

nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 

viên trong nhóm; 

+ Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển, năng động, tự tin, có khả năng tận 

dụng thời gian và xác định mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống; 
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+ Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động; 

+ Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại tại các 

công ty, doanh nghiệp với các vị trí việc làm sau: 

 1. Chuyên viên tư vấn, thiết kế, chuyển giao và kiểm thử phần mềm ứng dụng; 

 2. Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu; 

 3. Chuyên viên thiết kế và quản trị website; 

 4. Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính; 

 5. Chuyên viên an toàn bảo mật thông tin; 

 6. Chuyên viên thiết kế, đồ họa đa phương tiện; 

 7. Quản trị mạng;       

8. Lập trình viên phần mềm ứng dụng. 

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

+ Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến 

thức và kỹ năng nghề; 

+ Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp sang các lĩnh 

vực nghề nghiệp có liên quan; 

+ Có kỹ năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên 

thông tin trên Internet; 

+ Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được những 

phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin./. 

7. Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy; 

 Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ 

túc, trung học chuyên nghiệp.; 

 Thời gian đào tạo: 124 tín chỉ (Đối với đào tạo theo tín chỉ); 3 năm (đối với đào tạo 

theo niên chế) 

STT 
Mã 

MH/MĐ 
Tên môn học, mô đun 

Số tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý  

thuyết 

Thực  

hành 

Kiểm  

tra 
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 I Các môn học chung/ đại cương 29 435 157 255 23 

1.  MH 01 Chính trị 5 75 41 29 5 

2.  MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2 

3.  MH 03 Giáo dục thể chất 4 60 5 51 4 

4.  MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 5 75 36 35 4 

5.  MH 05 Tin học 5 75 15 58 2 

6.  MH 06 Ngoại ngữ 8 120 42 72 6 

 
II 

Các môn học, mô đun đào tạo chuyên 

môn ngành, nghề 
95 2385 658 1700 27 

 
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 20 390 209 174 7 

7.  MH 07 Excel nâng cao 3 60 30 29 1 

8.  MH 08 Cấu trúc máy tính 3 60 30 29 1 

9.  MH 09 Mạng máy tính 3 60 30 29 1 

10.  MH 10 Lập trình căn bản 3 60 30 29 1 

11.  MH 11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 60 30 29 1 

12.  MH 12 Cơ sở dữ liệu 3 60 30 29 1 

13.  MH 13 Kỹ năng mềm 2 30 29 0 1 

 
II.2 

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, 

nghề 
75 1995 449 1526 20 

14.  MĐ 14 Lắp ráp và cài đặt máy tính 5 120 30 89 1 

15.  MH 15 Tiếng anh chuyên ngành 3 60 30 29 1 

16.  MĐ 16 Hệ quản trị CSDL Access 4 90 30 59 1 

17.  MĐ 17 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 3 75 15 59 1 

18.  MĐ 18 Quản trị mạng 4 90 30 59 1 

19.  MĐ 19 Lập trình Windows 1 (C#) 3 75 15 59 1 

20.  MĐ 20 Lập trình Windows 2 (ADO.NET) 5 120 30 89 1 

21.  MĐ 21 Đồ họa ứng dụng PhotoShop 2 45 15 29 1 

22.  MĐ 22 Đồ họa ứng dụng CorelDraw 3 75 15 59 1 

23.  MĐ 23 Thiết kế hoạt hình với Flash 2 45 15 29 1 
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24.  MĐ 24 Thiết kế và quản trị Website 5 120 30 89 1 

25.  MH 25 An toàn và bảo mật thông tin 2 45 15 29 1 

26.  MH 26 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 60 30 29 1 

27.  MĐ 27 Thiết kế, xây dựng mạng LAN 4 90 30 59 1 

28.  MĐ 28 Lập trình ứng dụng với Java 4 90 30 59 1 

29.  MĐ 29 Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi 3 75 15 59 1 

30.  MĐ 30 Internet vạn vật (IOT) 4 90 30 59 1 

31.  MH 31 Khởi nghiệp kinh doanh 3 45 44 0 1 

32.  MĐ 32 Thực tập tốt nghiệp 10 450 0 449 1 

33.  MĐ 33 Đồ án tốt nghiệp 3 135 0 134 1 

Tổng cộng 124 2820 815 1955 50 

 

10. NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÃ NGHỀ: 5480202;  

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP  

 

 1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) trình độ trung cấp là ngành/nghề chuyên 

thực hiện các công việc sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; lắp ráp, cài 

đặt, bảo trì máy tính và mạng máy tính; tìm kiếm thông tin trên mạng phục vụ cho công 

việc; bảo trì – nâng cấp các phần mềm trong hệ thống máy tính; Thiết kế, xây dựng và quản 

trị các hệ thống web ứng dụng trong các lĩnh vực; 

Người làm ngành/nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) có tư cách đạo đức 

và sức khỏe tốt, đáp ứng các yêu cầu phân công lao động của xã hội; có kiến thức và kỹ 

năng thực hành thao tác sửa chữa, vận hành, bảo trì các thiết bị Công nghệ thông tin, quản 

trị mạng, thiết kế và quản trị websites, thiết kế phần mềm vừa và nhỏ, tham gia công tác tổ 

chức về lĩnh vực CNTT. 

 2. Kiến thức 

 - Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại 

cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ 

bản về pháp luật, tiếng Anh…; 
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 - Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ sở của Khoa 

học máy tính, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng quan trọng của công 

nghệ thông tin…; 

 - Kiến thức chuyên ngành: trang bị cho học sinh những kiến thức liên quan đến phát 

triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, 

vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ 

thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông; kiến thức về 

thiết kế đồ họa, thiết kế và quản trị Website…; 

 3. Kỹ năng  

 + Lắp ráp, cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính và mạng máy tính; 

 + Sử dụng tương đối thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; 

 + Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh 

nghiệp; 

 + Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn 

của các chuyên gia; 

 + Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm; 

 + Cập nhật và phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng; 

 + Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và xử lý 

được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc. 

 4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; 

+ Hướng dẫn những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá 

nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 

viên trong nhóm; 

+ Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển, năng động, tự tin, có khả năng tận 

dụng thời gian và xác định mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống; 

+ Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động; 

+ Thực hiện cẩn thận tỉ mỉ trong từng công việc của ngành nghề. 

 5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cao đẳng, sinh viên sẽ làm việc tại tại các 

công ty, doanh nghiệp với các vị trí việc làm sau: 
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 1. Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;  

 2. Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu; 

 3. Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính; 

 4. Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng; 

 5. Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;  

 6. Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện. 

 7. Lập trình viên phần mềm ứng dụng.  

 6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

+ Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến 

thức và kỹ năng nghề; 

+ Có năng lực nghiên cứu, bồi dưỡng và mở rộng lĩnh vực nghề nghiệp sang các lĩnh 

vực nghề nghiệp có liên quan; 

+ Có kỹ năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên 

thông tin trên Internet; 

+ Có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng nghiên cứu, tiếp cận được những 

phát triển mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin./. 

7.Nội dung chương trình:  

 Hình thức đào tạo: Chính quy;  

 Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ 

sở và tương đương. 

 Thời gian đào tạo: 76 tín chỉ (Đối với đào tạo theo tín chỉ); 2 năm (đối với đào tạo 

theo niên chế) 

STT 
Mã 

MH/MĐ 
Tên môn học, mô đun 

Số tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý  

thuyết 

Thực  

hành 

Kiểm  

tra 

 I Các môn học chung/ đại cương 17 255 94 148 13 

1.  MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2 

2.  MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

3.  MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2 

4.  MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 45 21 21 3 
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5.  MH 05 Tin học 3 45 15 29 1 

6.  MH 06 Ngoại ngữ 6 90 30 56 4 

 
II 

Các môn học, mô đun đào tạo chuyên 

môn ngành, nghề 
59 1500 404 1078 18 

 II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 20 390 209 174 7 

7.  MH 07 Excel nâng cao 3 60 30 29 1 

8.  MH 08 Cấu trúc máy tính 3 60 30 29 1 

9.  MH 09 Mạng máy tính 3 60 30 29 1 

10.  MH 10 Lập trình căn bản 3 60 30 29 1 

11.  MH 11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 60 30 29 1 

12.  MH 12 Cơ sở dữ liệu 3 60 30 29 1 

13.  MH 13 Kỹ năng mềm 2 30 29 0 1 

 
II.2 

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, 

nghề 
39 1110 195 904 11 

14.  MĐ 14 Lắp ráp và cài đặt máy tính 5 120 30 89 1 

15.  MĐ 15 Hệ quản trị CSDL Access 4 90 30 59 1 

16.  MĐ 16 Quản trị mạng 4 90 30 59 1 

17.  MĐ 17 Lập trình Windows 1 (C#) 3 75 15 59 1 

18.  MĐ 18 Đồ họa ứng dụng PhotoShop 2 45 15 29 1 

19.  MĐ 19 Thiết kế hoạt hình với Flash 2 45 15 29 1 

20.  MĐ 20 Thiết kế và quản trị Website 5 120 30 89 1 

21.  MH 21 An toàn và bảo mật thông tin 2 45 15 29 1 

22.  MĐ 22 Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi 3 75 15 59 1 

23.  MĐ 23 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 269 1 

24.  MĐ 24 Đồ án tốt nghiệp 3 135 0 134 1 

Tổng cộng 76 1755 498 1226 31 
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8. Tóm tắt kế hoạch đào tạo: 

1. Các lớp trung cấp 

Nghề Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba 

    

2. Các lớp cao đẳng 

Nghề Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba 

    

9. Tóm tắt quy chế đào tạo: 

h) Địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo 

i) Nghỉ học tạm thời, nghỉ ốm 

j) Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô-đun 

k) Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun, học và thi lại 

l) Cách tính điểm môn học, mô-đun 

m) Xử lý người học vi phạm về thi, kiểm tra 

n) Chuyển ngành, nghề đào tạo, học cùng lúc hai chương trình 

o) Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập 

p) Cách tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung 

tích lũy 

q) Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học 

tập, bằng tốt nghiệp 

ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ ĐUN HOẶC TÍN 

CHỈ 

r) Đăng ký khối lượng học tập, giảm bớt môn hoc, mô-đun đã đăng ký 

s) Quy đổi điểm môn học, mô-đun và điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình 

chung tích lũy 

t) Xếp hạng năm đào tạo và học lực 

u) Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, tự thôi học 

v) Điều kiện tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp 

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ 

w) Xếp loại kết quả học tập 

x) Điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học, tự thôi học 
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y) Kế hoạch và tổ chức các hoạt động thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp 

z) Điều kiện dự thi và số lần dự thi tốt nghiệp 

aa) Chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp 

bb) Điều kiện tốt nghiệp, điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp 

ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG GIỮA CÁC TRÌNH ĐỘ  

cc) Thời gian đào tạo liên thông  

dd) Chương trình đào tạo liên thông và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập 

ee) Tổ chức đào tạo liên thông 

ff) Bằng tốt nghiệp và bảng điểm 

10. Đào tạo, thực tập tại doanh nghiệp 

gg) Đào tạo tại doanh nghiệp (chưa có quy định) 

hh) Thực tập tại doanh nghiệp 

11. Tóm tắt quy chế công tác học sinh, sinh viên 

ii) Nhiệm vụ của học sinh, sinh viên 

jj) Quyền của học sinh, sinh viên 

kk) Những việc học sinh, sinh viên không được làm 

ll) Lớp học sinh, sinh viên 

mm) Ban cán sự lớp học sinh, sinh viên và nhiệm vụ, quyền hạn của ban cán sự lớp 

học sinh, sinh viên 

nn) Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên 

oo)  Nội dung và thang điểm đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên 

pp) Tiêu chí trong các nội dung đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên 

Phân loại kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên 

qq) Thời gian đánh giá và cách tính điểm 

rr) Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên 

ss) Quyền khiếu nại của học sinh, sinh viên về kết quả đánh giá rèn luyện 

tt) Nội dung, hình thức khen thưởng học sinh, sinh viên 

uu) Trình tự, thủ tục xét khen thưởng học sinh, sinh viên 

vv) Hình thức kỷ luật đối với học sinh, sinh viên 

ww) Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật học sinh, sinh viên 

xx) Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật 

yy) Quyền khiếu nại về khen thưởng và kỷ luật 

12. Quy định thực hiện thu học phí, chế độ chính sách (học bổng, chính sách ưu 

đãi): 

1. Học phí: Theo Quyết định của Hiệu trưởng, Đối với hình thức niên chế: Năm thứ 

nhất 650.000 đ/tháng/HSSV; Năm thứ 2 là  700.000 đ/tháng/HSSV; 750.000 
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đ/tháng/HSSV; Đối hình thức tích lũy MĐ, tín chỉ tùy MĐ, số tín chỉ, nộp theo kế 

hoạch học tập. 

2. Học bổng: Xét học bổng theo học kỳ đối với đào tạo niên chế, xét đợt theo đào tạo 

tích lũy MĐ, tín chỉ.  

3. Các chính sách hỗ trợ HSSV:  

Đối tượng Thủ tục Chế độ 

Học sinh tốt nghiệp 

Trung học cơ sở học tiếp 

lên trình độ trung cấp 

 

  1. Đơn theo mẫu: THCS.M02 -  

nhận tại Trường. 

  2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

  3. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận tốt nghiệp THCS  

(Bản sao công chứng). 

- Miễn 100% học 

phí  

Người có công với cách 

mạng và thân nhân của 

người có công với cách 

mạng theo Pháp lệnh số 

26/2005/PL-UBTVQH11 

và Pháp lệnh số 

04/2012/UBTVQH13. 

  1. Đơn  theo mẫu: TC.M02 -  

nhận tại Trường. 

  2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

  3. Thẻ thương binh, bệnh binh, 

kết quả giám định thương tật hoặc 

các giấy tờ khác có liên quan; 

  4. Giấy chứng nhận của phòng 

LĐTB&XH cấp Quận, Huyện, Thị 

xã ( Bản sao công chứng). 

- Thưởng học bổng; 

- Miễn 100% học 

phí. 

      

Học sinh, sinh viên là 

người dân tộc thiểu số rất 

ít người ở vùng có điều 

kiện kinh tế- xã hội khó 

khăn hoặc đặc biệt khó 

khăn theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền 

  1. Đơn  theo mẫu: TC.M02 -   

nhận tại Trường. 

  2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

  3. Bản sao công chứng sổ hộ khẩu 

gia đình;  

  4. Giấy của UBND cấp xã chứng 

nhận là người dân tộc thiểu số rất ít 

người ở vùng có điều kiện kinh tế- 

xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó 

khăn theo quy định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

- Trợ cấp xã hội: 

140.000 đ/tháng (12 

tháng/năm)  

- Thưởng học bổng  

- Miễn 100% học 

phí  

 

Học sinh, sinh viên là 

người dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, người khuyết tật 

theo quy định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

  1. Đơn  theo mẫu: NT.M02 -   

nhận tại Trường. 

  2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

  3. Sổ hộ khẩu gia đình (Bản sao 

công chứng); 

  4. Giấy của UBND cấp xã chứng 

nhận là người dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

khuyết tật. 

- Miễn 100% học 

phí. 

- Trợ cấp: 100% 

mức tiền lương cơ 

sở/tháng (12 

tháng/năm) 

- Thưởng học bổng  

- Hỗ trợ một lần 

1.000.000đ/khóa 

học; 
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 - Hỗ trợ 150.000đ 

nếu ở lại trường 

trong dịp tết Nguyên 

đán; 

- Hỗ trợ từ 200.000đ 

đến 300.000đ/năm 

kinh phí đi lại từ 

trường về gia đình 

và ngược lại; 

Học sinh, sinh viên là 

người tàn tật, khuyết tật 

theo quy định chung của 

Nhà nước và gặp khó 

khăn về kinh tế. 

  1. Đơn  theo mẫu: TC.M02 -  

nhận tại Trường. 

  2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

  3. Biên bản giám định của Hội 

đồng Y khoa có thẩm quyền; 

  4. Giấy xác nhận của Uỷ ban nhân 

dân Xã, Phường, Thị trấn về hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn. 

- Trợ cấp xã hội: 

100.000 đ/tháng (12 

tháng/năm) 

- Thưởng học bổng;  

- Miễn 100% học 

phí.  

   Học sinh,sinh viên từ 

16 tuổi đến 22 tuổi mồ 

côi cả cha lẫn mẹ, không 

nơi nương tựa theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013. 

   1. Đơn  theo mẫu: TC.M02 -  

nhận tại Trường. 

   2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

   3. Giấy xác nhận của Phòng Lao 

động, TB và XH cấp Quận, Huyện, 

Thị xã; trên cơ sở đề nghị của 

phường, xã nơi HSSV cư trú; 

   4. Bản sao công chứng quyết 

định về TCXH của Chủ tịch ủy ban 

nhân dân cấp Quận, Huyện, Thị xã. 

- Trợ cấp xã hội: 

100.000 đ/tháng (12 

tháng/năm);  

- Thưởng học bổng;  

- Miễn 100% học 

phí. 

Học sinh, sinh viên là 

người dân tộc thiểu số 

(không phải là dân tộc 

thiểu số rất ít người) ở 

vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định của cơ 

quan có thẩm quyền. 

  1. Đơn  theo mẫu: TC.M02 -  

nhận tại Trường. 

  2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

  3. Sổ hộ khẩu gia đình (Bản sao 

công chứng);  

  4. Giấy của UBND cấp xã chứng 

nhận là người dân tộc thiểu số 

(không phải là dân tộc thiểu số rất 

ít người) sống ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định của cơu qan có thẩm 

quyền. 

- Giảm 70% học 

phí. 

Học sinh, sinh viên tốt 

nghiệp trường phổ thông 

dân tộc nội trú; học sinh, 

sinh viên người dân tộc 

  1. Đơn  theo mẫu: NT.M02 -  

nhận tại Trường. 

  2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

- Trợ cấp: 80% mức 

tiền lương cơ 

sở/tháng (12 

tháng/năm) 



49 

 

Kinh là người khuyết tật 

có hộ khẩu thường trú tại 

vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó 

khăn, vùng dân tộc thiểu 

số, biên giới, hải đảo. 

  3. Sổ hộ khẩu gia đình (Bản sao 

công chứng); 

  4. Bằng tốt nghiệp hoặc giấy 

chứng nhận tốt nghiệp (đối với học 

sinh, sinh viên tốt nghiệp trường 

phổ thông dân tộc nội trú); 

  5. Giấy của UBND cấp xã chứng 

nhận là người dân tộc Kinh là 

người khuyết tật có hộ khẩu thường 

trú tại vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân 

tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. 

- Thưởng học bổng  

- Hỗ trợ một lần 

1.000.000đ/khóa 

học; 

- Hỗ trợ 150.000đ 

nếu ở lại trường 

trong dịp tết Nguyên 

đán; 

- Hỗ trợ từ 200.000đ 

đến 300.000đ/năm 

kinh phí đi lại từ 

trường về gia đình 

và ngược lại; 

- Miễn 100% học 

phí.. 

Học sinh,sinh viên người 

dân tộc Kinh thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo có 

hộ khẩu thường trú tại 

vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó 

khăn, vùng dân tộc thiểu 

số, biên giới, hải đảo. 

  1. Đơn  theo mẫu: NT.M02 -  

nhận tại Trường. 

  2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

  3. Sổ hộ khẩu gia đình (Bản sao 

công chứng); 

  4. Giấy của UBND cấp xã chứng 

nhận là người dân tộc Kinh thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu 

thường trú tại vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc thiểu số, biên giới, 

hải đảo; 

- Trợ cấp xã hội: 

60% mức tiền lương 

cơ sở/tháng (12 

tháng/năm) 

- Thưởng học bổng; 

- Hỗ trợ một lần 

1.000.000đ/khóa 

học; 

- Hỗ trợ 150.000đ 

nếu ở lại trường 

trong dịp tết Nguyên 

đán; 

 - Hỗ trợ từ 

200.000đ đến 

300.000đ/năm kinh 

phí đi lại từ trường 

về gia đình và 

ngược lại; 

- Miễn 100% học 

phí. 

Học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn về kinh tế vượt khó 

học tập (Hộ nghèo) 

  1. Đơn  theo mẫu: TC.M02 -  

nhận tại Trường. 

  2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

  3. Sổ hộ khẩu gia đình (Bản sao 

công chứng);  

  4. Giấy xác nhận là hộ đói nghèo 

do Sở Lao động- Thương binh và 

Xã hội hoặc UBND cấp Xã cấp 

- Trợ cấp xã hội: 

100.000 đ/tháng (12 

tháng/năm) 

-  Thưởng học bổng; 

 

Học sinh, sinh viên là con 

cán bộ, công nhân viên 

   1. Đơn  theo mẫu: TC.M02 -  

nhận tại Trường. 

- Giảm 50% học 

phí. 
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chức mà cha hoặc mẹ bị 

tai nạn lao động hoặc 

mắc bệnh nghề nghiệp 

được hưởng trợ cấp 

thường xuyên. 

   2. Giấy khai sinh (Bản sao công 

chứng); 

   3. Giấy chứng nhận do Phòng 

Lao động TB và Xã hội cấp Huyện 

hoặc tương đương xác nhận học 

sinh, sinh viên là con cán bộ, công 

nhân viên chức mà cha hoặc mẹ bị 

tai nạn lao động hoặc mắc bệnh 

nghề nghiệp được hưởng trợ cấp 

thường xuyên. 

Ghi chú:  

- Người học có đủ các thủ tục theo đối tượng nêu trên được thực hiện chế độ này 

khi nhập học. 

- Người học đã có thẻ bảo hiểm y tế khi đi nhập học mang theo thẻ y tế 1 bản 

photo, sau khi kiểm tra thì sẽ được miễn đóng bảo hiểm y tế đến thời hạn ghi 

trên thẻ. 
 


