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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 71 /PN-ĐT 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 3 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức bồi dưỡng văn hóa cho học sinh học dở dang lớp 11, 12 

và hỏng tốt nghiệp THPT đang học TCCN tại trường Trung cấp Phương Nam. 

 

 

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp và học sinh các lớp. 

 

Căn cứ công văn số 3615/ GDĐT- GDCN&ĐH ngày 24 tháng 10 năm 

2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp thực hiện 

chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) trong trường chuyên nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 16/2010/ TT- BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về chương trình khung TCCN; 

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức bồi dưỡng văn hóa cho học sinh 

học dở dang lớp 11, 12 và hỏng tốt nghiệp THPT như sau: 

1. Đối tượng: Học sinh học dở dang lớp 11, dở dang lớp 12 hoặc thi hỏng 

tốt nghiệp THPT. 

2. Thời gian học: Các ngày chủ nhật, lịch học bắt đầu từ chủ nhật 

09/4/2017. Thời khóa biểu cụ thể xem trên website: phuongnam-et.edu.vn hoặc 

bảng thông báo. 

3. Học phí: Nộp tại phòng Kế toán - Tài vụ từ ngày ra thông báo đến hết 

ngày 31/03/2017. 

* Dở dang lớp 11: 600.000 đồng/ học sinh/ môn. 

* Dở dang lớp 12 hoặc thi hỏng tốt nghiệp THPT: 300.000 đồng/ học 

sinh/ môn. 
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4. Môn học bồi dưỡng văn hóa: 

Ngành học 

Trung cấp 

Môn học Bồi dưỡng văn hóa Tổng 

cộng 

môn  Toán Lý Hóa Văn Sinh Sử Địa 

1. Dược x x x x x   5 

2. Sư phạm mầm non x x x x  x x 6 

3. Điều dưỡng x x x x x   5 

4. Tiếng Anh x x x x  x x 6 

5. Kế toán doanh nghiệp x x x x    4 

6. Quản lý đất đai x x x x x   5 

7. QL và KD Du lịch x x x x  x x 6 

8. Tin học ứng dụng x x x x    4 

Lưu ý: Học sinh thuộc diện phải học bồi dưỡng kiến thức văn hóa nếu 

không đăng ký học và thi đầy đủ, không hoàn thành chương trình bồi dưỡng văn 

hóa thì sẽ không đủ điều kiện thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cuối khóa 

học và không đủ điều kiện xét học tiếp vào cuối năm học. 

Đề nghị lãnh đạo các phòng, khoa và giáo viên chủ nhiệm các lớp có học 

sinh thuộc đối tượng nêu trên, đôn đốc, nhắc nhở và tạo mọi điều kiện cho học 

sinh đăng ký tham gia lớp học. 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Ban giám hiệu (để chỉ đạo); 
(Đã ký) 

- Lãnh đạo và GVCN các khoa (để phối hợp); (đã ký) 
- PĐT, CTCT&QLHS, TC-HC, KT-TV (để phối hợp);  
- Lưu: VT, ĐT.  

 

TS. Nguyễn Bá Cần 
 


