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QUY ĐỊNH  

Về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:08/QĐ-CĐBC ngày 15 tháng  02 năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp theo 

hình thức chính quy bao gồm: đào tạo liên thông giữa trình độ sơ cấp với trình độ trung 

cấp và đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ cao đẳng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy định  áp dụng cho trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh 

nghiệp (Gọi tắt là Trường CTIM) . 

Chương II 

TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 

Điều 3. Yêu cầu đào tạo liên thông 

Trường CTIM tổ chức đào tạo liên thông khi bảo đảm các yêu cầu sau: 

1. Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với những ngành, nghề trường dự 

kiến đào tạo liên thông ở trình độ tương ứng. 

2. Đã ban hành chương trình đào tạo liên thông cho những ngành, nghề trường dự 

kiến đào tạo liên thông được xây dựng theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. 

Điều 4. Thẩm quyền quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông 

1. Hiệu trưởng nhà trường ban hành quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông giữa 

các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp khi bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại Điều 3 

của Quy định này.  

2. Quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông phải nêu rõ tên ngành, nghề, trình độ, 

phương thức và hình thức đào tạo liên thông; đối tượng và hình thức tuyển sinh. 

Điều 5. Tuyển sinh đào tạo liên thông 

1. Đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ trung cấp 

a) Người có chứng chỉ sơ cấp, sơ cấp nghề cùng ngành, nghề và có bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở trở lên; 

b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp có 
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nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp trung cấp thứ hai. 

2. Đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng 

a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung 

học phổ thông hoặc tương đương; 

b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ 

thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung 

học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

c) Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai. 

3. Thời gian, hình thức tuyển sinh đào tạo liên thông được thực hiện theo Thông tư 

số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 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.  

4. Quy mô tuyển sinh đào tạo liên thông hằng năm đối với từng ngành, nghề theo 

từng trình độ đào tạo nằm trong quy mô tuyển sinh được quy định tại giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp cho trường. 

Điều 6. Thời gian đào tạo liên thông  

1. Thời gian đào tạo liên thông được xác định trên cơ sở khối lượng kiến thức, kỹ 

năng quy định cho từng chương trình theo từng trình độ và phương thức, hình thức đào 

tạo. 

2. Thời gian đào tạo liên thông theo niên chế giữa trình độ trung cấp với trình độ cao 

đẳng từ 01 (một) đến 02 (hai) năm học tuỳ theo ngành, nghề đào tạo đối với người có 

bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo.  

3. Thời gian đào tạo liên thông theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ giữa 

các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp là thời gian để người học tích lũy đủ số lượng 

mô-đun hoặc tín chỉ cho từng chương trình đào tạo. 

4. Hiệu trưởng nhà trường quy định thời gian đào tạo liên thông đối với từng ngành, 

nghề và từng đối tượng người học cụ thể. 

Điều 7. Chương trình đào tạo liên thông và công nhận giá trị chuyển đổi kết 

quả học tập 

1. Chương trình đào tạo liên thông được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa và tích 

hợp để giảm tối đa thời gian học lại kiến thức và kỹ năng mà người học đã tích lũy ở các 

chương trình đào tạo khác. 

2. Chương trình đào tạo liên thông phải phản ánh đúng mục tiêu, nội dung, thời gian 

đào tạo; phương pháp dạy, học và đánh giá. 

3. Chương trình đào tạo liên thông phải bảo đảm cung cấp đủ kiến thức, kỹ năng mà 

người học còn thiếu và cập nhật kiến thức, kỹ năng mới của ngành, nghề tương ứng với 

trình độ đào tạo. 

4. Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình đào tạo quyết định mô-đun, môn 

học hoặc nội dung mà người học không phải học lại. 

Điều 8. Tổ chức đào tạo liên thông 
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1. Đào tạo liên thông hình thức chính quy được thực hiện theo Thông tư số 

09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy 

chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

2. Đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo quy định của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 9. Bằng tốt nghiệp và bảng điểm 

1. Người học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy được cấp bằng tốt nghiệp 

ghi hình thức đào tạo là chính quy; người học liên thông theo hình thức đào tạo vừa làm 

vừa học được cấp bằng tốt nghiệp ghi hình thức đào tạo là vừa làm vừa học. 

2. Bảng điểm của người học phải ghi đầy đủ, rõ ràng kết quả học tập cùng số tín chỉ 

của các môn học, mô-đun trong thời gian đào tạo liên thông và của các môn học, mô-đun 

khác đã được công nhận. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Trách nhiệm nhà trường 

1. Ban hành quy định về tuyển sinh, đào tạo liên thông, trong đó có nội dung quy 

định về tiêu chí, quy trình công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến 

thức, kỹ năng đã tích lũy của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên 

thông. 

2. Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định tuyển sinh 

đào tạo liên thông, trường  báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM các nội dung 

sau: 

a) Ngành, nghề, trình độ đào tạo liên thông; dự kiến chỉ tiêu đào tạo; đối tượng 

tuyển sinh; phương thức, hình thức đào tạo và cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo theo 

mẫu tại Phụ lục kèm theo Quy định này; 

b) Quyết định tuyển sinh, chương trình đào tạo liên thông (quyết định ban hành 

chương trình đào tạo liên thông kèm theo chương trình đào tạo liên thông) và bản sao giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

3. Công bố công khai thông tin về: các ngành, nghề đào tạo liên thông; chương trình 

đào tạo; bằng cấp sau tốt nghiệp; quy định về tuyển sinh, đào tạo liên thông; quy chế học 

sinh sinh viên; kế hoạch đào tạo; các điều kiện bảo đảm chất lượng; học phí; khối lượng 

kiến thức, kỹ năng được miễn trừ đối với từng người học. 

4. Thực hiện các yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo. 

5. Báo cáo bằng văn bản tình hình đào tạo liên thông của trường theo năm thực hiện 

tính đến ngày 31 tháng 12 hằng năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM 

trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo; báo cáo bao gồm các nội dung sau: 

a) Ngành, nghề tổ chức đào tạo liên thông; kết quả tuyển sinh, tổ chức đào tạo; kết 

quả tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp trong năm; tình hình khen thưởng, kỷ luật đối với 

người học; những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị (nếu có); 
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b) Bản sao quyết định phê duyệt danh sách người học nhập học hoặc phân lớp; bản 

sao danh sách người học được công nhận và không công nhận tốt nghiệp trong năm báo 

cáo (nếu có); 

c) Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về hoạt động đào tạo liên thông và các vấn đề 

khác có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

6. Lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định 

việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo 

niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét 

công nhận tốt nghiệp./. 

 

 

 


