SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT
Số:

/QĐ-KTKT

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành công bố chuẩn đầu ra
Năm học 2013 - 2015
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU
Caên cöù Quyết định số: 43/2008/QĐ-BGĐĐT ngày 29/07/2008 V/v Ban
hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Quyết định số: 29/QĐ ngày 22/01/1997 của UBND tỉnh Bạc Liêu
V/v: Đổi tên thành trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu;
Caên cöù Chỉ thị số: 3398/CT-BGĐĐT ngày 12/08/2011 về nhiệm vụ trọng
tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo
dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011;
Căn cứ Công văn số : 5543/BGĐĐT-GDCN ngày 09/8/2010 hướng dẫn
xây dựng và công bố chuẩ n đầ u ra ngành đào ta ̣o TCCN;
Căn cứ thực trạng của nhà trường và yêu cầu về nguồn nhân lực của xã
hội;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Công bố chuẩn đầu ra cho
các ngành đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp” của Trường TH Kinh tế - Kỹ
thuật Bạc Liêu.
Điều 2. Giao Phòng đào tạo tham mưu Ban giám hiệu chỉ đạo các Phòng,
Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc tổ chức đào tạo bậc TCCN đảm bảo chuẩn đầu ra
về kiến thức, kỹ năng, thái độ của học sinh tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo
của Nhà trường đã công bố.
Điều 3. Các Ông Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng Hành chính - Tổ
chức; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết đinh có hiệu lực kể từ ngày ký.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:VT.

