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QUYẾT ĐỊNH 

V/v cho lưu hành nội bộ giáo trình đào tạo khối ngành sức khỏe  

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG 

 Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào 

tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về đào tạo trình 

độ sơ cấp; Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một 

số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo 

trình độ sơ cấp; 

Căn cứ vào kết quả các phiên họp Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo 

khối ngành sức khỏe, trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo Quyết định số 

418/QĐ-CĐNGT ngày 24/08/2022 và Quyết định số 497/QĐ-CĐNGT ngày 

03/10/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận và đưa vào lưu hành nội bộ 107 cuốn giáo trình đào tạo 

khối ngành sức khỏe, trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp của Trường Cao đẳng 

Ngô Gia Tự Bắc Giang từ năm học 2022-2023 (có danh mục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Các cuốn giáo trình sẽ được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học 

tập chính thức trong Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng 

Đào tạo - NCKH, phòng Kế hoạch - Tài chính, các khoa chuyên môn Y – Dược và 

học sinh, sinh viên căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH. 

 

 

 

  

HIỆU TRƯỞNG 
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