
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số: 132/QĐ-KTCNHV-ĐT Quận 5, ngày 06 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về công nhận và cấp bằng tốt nghiệp học sinh hệ trung cấp  

Khóa 18K12-2 và Khóa 19K13-1, Năm học 2020-2021  

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG 

- Căn cứ Quyết định 58/QĐ-KTCNHV-ĐT ngày 17 tháng 04 năm 2019 về tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô đun 

hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

- Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-KTCNHV-ĐT ngày 09 tháng 7 năm 2021 Trường Trung 

cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương về xét công nhận tốt nghiệp của học sinh trung 

cấp Khóa 18K12-2 và Khóa 19K13-1, Năm học 2020-2021; 

- Theo đề nghị biên bản họp ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng xét tốt 

nghiệp học sinh hệ trung cấp Khóa 18K12-2 và Khóa 19K13-1, Năm học 2020-2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

 Điều 1. Nay công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho 131 học sinh Khóa 18K12-2 và 

Khóa 19K13-1, Năm học 2020-2021 (theo danh sách đính kèm) tại các nghề đào tạo sau: 

1. Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí: 07  học sinh. 

2. Cơ điện tử: 09  học sinh. 

3. Cắt gọt kim loại: 12  học sinh. 

4. Công nghệ ô tô:   20  học sinh. 

5. Vẽ và thiết kế trên máy tính:   25  học sinh. 

6. Quản trị mạng máy tính:   15  học sinh. 

7. Điện công nghiệp:  04  học sinh. 

8. Điện tử công nghiệp:  07  học sinh. 

9. Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính:   13  học sinh. 

10. May thời trang:  06 học sinh. 

11. Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh:  10 học sinh. 

12. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí:  03 học sinh 

 Điều 2. Phòng công tác học sinh sinh viên có trách nhiệm thực hiện việc in và cấp phát 

bằng Tốt nghiệp hệ trung cấp cho học sinh. 

 Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa/Bộ môn và học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3; 

- Sở LĐTBXH (để b/cáo); 

- Ủy Ban nhân dân Quận 5 (để báo cáo); 

- Lưu: VT, P.ĐT.  

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã duyệt) 

 

 

 

Phạm Quang Trang Thủy 
 


