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Diên Khánh, ngày             tháng   3   năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tuyển sinh và Quy định thang điểm xét tuyển 

hệ trung cấp năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DIÊN KHÁNH 
 

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Diên Khánh trên cơ sở sáp 

nhập Trường Trung cấp nghề Diên Khánh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

và Hướng nghiệp Diên Khánh; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH , ngày 07 tháng 7 năm 2021 

của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số  1556 /QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Giám đốc 

Sở Lao động – TB&XH Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho 

các đơn vị trực thuộc Sở; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp nghề Diên 

Khánh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế tuyển sinh và thang điểm xét tuyển hệ trung cấp 

năm 2022 (đính kèm Quy chế và thang điểm). 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh căn cứ Quy chế tuyển sinh, thang điểm xét 

tuyển và các quy định hiện hành để thực hiện công tác tuyển sinh và xét tuyển năm 

2022. 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Trưởng các phòng, khoa trực thuộc 

Trường và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết 

định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Lưu: VT,ĐT-QS. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Nguyễn Xuân Tạo 
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