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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

PTNT Phát triển nông thôn 

HS Học sinh 

CCVC Công chức, viên chức 

GV Giáo viên 

DN Doanh nghiệp 

ĐBCL Đảm bảo chất lượng 

KĐCL Kiểm định chất lượng 

CNTT Công nghệ thông tin 

CNOT Công nghệ ô-tô 

TNCSHCM Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

CSVC Cơ sở vật chất 

HĐTS Hội đồng tuyển sinh 

QĐ Quyết định 

TN Tốt nghiệp 

CTĐT Chương trình đào tạo 

GVCH Giáo viên cơ hữu 

GVTG Giáo viên thỉnh giảng 
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Phần I 

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG, PHÒNG ĐÀO TẠO  

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH 
TÍCH NỔI BẬT CỦA NHÀ TRƯỜNG 

- Tên trường: Trường Trung cấp Đông Sài Gòn. 

- Tên Tiếng Anh: Dong Sai Gon College 

- Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức 

- Địa chỉ trường:  

Trụ sở chính: 2/38 Lê Văn Việt, Khu phố 2, phường Hiệp Phú, Thành phố 
Thủ Đức.  

   - Phân hiệu : Số 2 Ngô Quyền, phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức.  

- Số điện thoại: 028.3896.6643    

- E-mail: tcndsg.edu@gmail.vn     

- Website : dsgc.edu.vn  

- Năm thành lập trường :  

 - Năm thành lập đầu tiên:  2000 

 - Năm thành lập trường Trung cấp nghề: 2011 

 - Năm đổi tên trường Trung cấp: 2021 

- Loại hình trường: Công lập        Tư thục   
1.1. Lịch sử phát triển của nhà trường 

Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn được thành lập ngày 25 tháng 4 năm 
2011, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận 9 (cũ). Trường Trung cấp nghề Đông 
Sài Gòn được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Trung tâm Dạy nghề Quận 9 theo 
Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trường Trung cấp nghề Đông Sài 
Gòn trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận 9. 

Tháng 5 năm 2021, Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn được đổi tên 
thành Trường Trung cấp Đông Sài Gòn theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND 
ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 
việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn thành Trường 
Trung cấp Đông Sài Gòn trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức. 

Trường được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ: Trung cấp và sơ cấp (07 nghề 
trình độ trung cấp, 08 nghề trình độ sơ cấp).  
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1. 2. Thành tích nổi bật của nhà trường: 

Trường Trung cấp Đông Sài Gòn được thành lập ngày 25/04/2011 trên cơ 
sở nâng cấp Trung tâm dạy nghề Q9 (cũ). Đến nay, Trường đã định hình là 
trường trung cấp đào tạo đa ngành nghề, phát triển theo đúng đề án thành lập và 
yêu cầu thị trường lao động trên địa bàn Q9 (cũ) và khu vực lân cận thuộc các 
tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.  

Giai đoạn 2016-2019, Qui mô tuyển sinh tăng và chất lượng đào tạo đã có 
bước chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định uy tín đào tạo của trường. Số 
nghề đào tạo trình độ Trung cấp nâng từ 3 nghề lên 7 nghề, số nghề đào tạo trình 
độ sơ cấp 8 nghề và 72 khoá đào tạo thường xuyên với qui mô tuyển sinh là 
1930 người/năm, bình quân năm tăng 25% (trong đó qui mô tuyển sinh trình độ 
trung cấp tăng từ 250 lên 370 học sinh/năm). Hàng năm tỷ lệ học sinh, học viên 
tốt nghiệp đạt hơn 90%, trong đó hơn 70% có việc làm. Liên tiếp 2 năm liền 
năm 2016 và năm 2017,Trường được Chủ tịch uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” vì đã có thành tích 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016; năm học 2016-2017, góp 
phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố. Năm 2017, Trường được 
Chủ tịch uỷ ban nhân dân Quận 9 (cũ) trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động 
tiên tiến” vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 
góp phần tích cực trong phong trào thi đua của quận. 

Các đơn vị trong nhà trường đều có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng; hoạt 
động đồng bộ, hiệu quả có sự phối hợp gắn kết chặt chẽ, góp phần không ngừng 
củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Nhà trường thực hiện 
đúng qui định về sử dụng và phát triển đội ngũ cả về số lượng và chất lượng, 
đồng thời có những chính sách biện pháp cụ thể tạo điều kiện cho cán bộ, giáo 
viên, nhân viên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề 
nghiệp, nghiệp vụ sư phạm; cử cán bộ quản lý đi học tập, bồi dưỡng các lớp 
quản lý nhà nước, các lớp tập huấn. 

Trường có đầy đủ hệ thống các phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, 
phòng học chuyên môn và hệ thống các công trình phụ trợ đáp ứng yêu cầu học 
tập, nghiên cứu, rèn luyện thể chất của giáo viên và học sinh. Tất cả các chương 
trình của trường hiện đang đào tạo được xây dựng theo chương trình khung Bộ 
LĐ-TB-XH ban hành, có đầy đủ chương trình, giáo trình cho các nghề đào tạo. 
Quá trình tổ chức xây dựng, điều chỉnh chương trình đều có sự tham gia của 
nhiều giáo viên, cán bộ quản lý nhiều kinh nghiệm trong và ngoài trường, các 
chuyên gia, cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp. Nhiều thế hệ HS của trường 
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đã khẳng định được kiến thức, kỹ năng tay nghề trong các doanh nghiệp trong 
và ngoài ngành ở khắp mọi miền Tổ quốc. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy chi bộ, Ban Giám hiệu, 
cùng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Nhân dân Quận 9 (cũ) và sự 
đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CCVC - GV và HS, nhà 
trường đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao. 
1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trường. 
1.3.1. Cơ cấu tổ chức 

 Ban giám hiệu 

 Phòng Đào tạo 

 Phòng Tổ chức - Hành chính 

 Phòng Kế toán tài sản 

 Phòng Quan hệ hợp tác và nghiên cứu phát triển 

 01 Khoa 

Sơ đồ bộ máy tổ chức của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn 
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1.3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường 

 

Các bộ phận Họ và tên 
Năm 

sinh 
Học vị 

Chức danh, 

chức vụ 

1. Ban Giám hiệu 

Đặng Văn Đại 1964 Thạc sĩ Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Kim Bắc 1977 Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng 

Trần Huyền Vân 1972 Đại học Phó Hiệu trưởng 

2. Các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn 

Đảng bộ Đặng Văn Đại 1964 Thạc sĩ Bí thư 

Công Đoàn Nguyễn Thùy Dung 1984 Đại học CT công đoàn 

Đoàn Thanh niên 
Trần Nguyễn Trung 
Dũng 

1988 Đại học Bí thư 

3. Trưởng các phòng chức năng. 

Phòng Hành chính 
Trần Nguyễn Trung 
Dũng 

1988 Đại học Trưởng phòng 

Phòng Kế toán – Tài 
sản 

Đặng Văn Đại (Kiêm 
nhiệm) 

1964 Thạc sĩ Trưởng phòng 

Phòng Đào tạo Trần Thị Tuyết Anh 1981 Đại học Trưởng phòng 

Phòng Quan hệ hợp 
tác & Nghiên cứu 
phát triển 

Nguyễn Thị Kim Bắc 
(Kiêm nhiệm) 

1977 Thạc sĩ Trưởng phòng 

4. Trưởng các khoa chuyên môn. 

Khoa CNTT Phan Văn Liêm 1984 Thạc sĩ Trưởng khoa 

5. Phụ trách nghề 

Cắt gọt kim loại Nguyễn Thanh Thiện 1987 Kỹ sư Phụ trách nghề 

Công nghệ Ô tô Quãng Minh Đằng 1987 Thạc sĩ Phụ trách nghề 

Điện CN Lê Thị Thành An 1976 Thạc sĩ Phụ trách nghề 

Điện tử CN Nguyễn Thanh Dũng 1968 Kỹ sư Phụ trách nghề 

Kế toán Doanh 
nghiệp 

Võ Thị Tươi Thắm 1959 Cử 
nhân 

Phụ trách nghề 

May thời trang Phan Thị Quyên 1985 Cử 
nhân 

Phụ trách nghề 

Nông nghiệp Võ Nguyên Bình 1977 Kỹ sư Phụ trách nghề 

Thẩm mỹ Đoàn Thị Ngọc Hà 1969 Cao 
đẳng 

Phụ trách nghề 
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Các bộ phận Họ và tên 
Năm 

sinh 
Học vị 

Chức danh, 

chức vụ 

Chế biến món ăn Phạm Thị Tươi 1965 Cử 
nhân 

Phụ trách nghề 

 
1.3.3. Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường: 22 

  - Nam: 09    - Nữ: 13 

1.3.4. Đội ngũ giáo viên: 44 

  - Cơ hữu: 10           - Thỉnh giảng: 34 

 
Giáo viên cơ hữu 

Trình độ đào tạo Nam Nữ Tổng số 
Tiến sĩ    
Thạc sĩ- Cao học 02 02 04 
Đại học 02 04 06 
Cao đẳng 00 00 00 
Trung cấp 00 00 00 
Công nhân bậc 5/7 trở lên 00 00 00 
Trình độ khác 00 00 00 

Tổng số 04 06 10 

1.4. Các nghề đào tạo và qui mô đào tạo của Trường 
1.4.1. Các nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cấp. 
 

TT 
Tên nghề 
 đào tạo 

Trình độ  
đào tạo 

Quy mô 
tuyển sinh 

Ghi chú 

1 Điện Công nghiệp Trung cấp 60  

2 Điện tử Công nghiệp Trung cấp 40  

3 Công nghệ Ô tô Trung cấp 40  

4 Cắt gọt Kim loại Trung cấp  60  

5 May Thời Trang Trung cấp 40  

6 Quản trị mạng máy tính Trung cấp 60  

7 Kế toán Doanh nghiệp Trung cấp 70  

8 Công nghệ thông tin Trung cấp 80  

9 Kỹ thuật chế biến món ăn Trung cấp 120  

10 Thiết kế đồ họa Trung cấp 40  
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1.4.2. Số lượng học sinh, học viên. 

Trình độ đào tạo 
Năm 

2020 2021 
1. Trung cấp    
Điện Công nghiệp 66 70 
Điện tử Công nghiệp 44 07 
Công nghệ Ô tô 44 39 
Cắt gọt Kim loại 66 49 
May Thời Trang 44 22 
Quản trị mạng máy tính 66 125 
Kế toán Doanh nghiệp 41 02 

Tổng cộng: 371 314 
2. Sơ cấp nghề Năm 2021 
Kỹ thuật may 00 
Điện công nghiệp – dân dụng 00 
Điện tử dân dụng 00 
Kỹ thuật Hàn 3G 00 
Kỹ Thuật Phay CNC 00 
Kỹ thuật Tiện 00 
Kỹ thuật máy tính văn phòng 00 
Quản trị mạng máy tính 00 

Tổng cộng: 00 

1.4.3. Tổng số học sinh đăng ký thi vào trường, số học sinh trúng tuyển và 
nhập học trong 2 năm gần đây nhất:(chỉ tính đào tạo chính quy). 

Năm học    Số đăng ký  Số trúng tuyển  Số nhập học   Ghi chú 
2020 - 2021 371 371 371  
2021 - 2022 274 274 274  

1.5.  CƠ SỞ VẬT CHẤT, THƯ VIÊN, TÀI CHÍNH. 
1.5.1. Cơ sở vật chất. 

a) Trụ sở chính (Cơ sở 1): 2/38 Lê Văn Việt, Khu phố 2, phường Hiệp Phú, 
Thành phố Thủ Đức, Tp. HCM. 

* Diện tích đất: 

- Tổng diện tích đất: 4.903,2 m2
,  trong đó: 

+ Diện tích xây dựng: 3.921,2 m2 

  * Diện tích hạng mục và công trình. 
 

TT Hạng mục, công trình 
Tổng diện 
tích (m2) 

Đã xây 
dựng (m2) 

Đang xây 
dựng (m2) 

1 Khối văn phòng (Trệt và lầu) 1.872 1.872 - 

2 Khối Thực hành 1.132,5 1.132,5 - 

3 Khối Hội trường và SC ô tô 647,7 647,7 - 
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4 
Nhà giữ xe Học sinh, phòng 
ghi danh 

269 269 - 

 Tổng 3.921,2 3.921,2  

 

b) Phân hiệu: 2 Ngô Quyền, Khu phố 2, phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, 
Tp. HCM. 

* Diện tích đất: 

- Tổng diện tích đất: 117 m2
,  trong đó: 

+ Diện tích xây dựng: 129,1 m2 

* Diện tích hạng mục và công trình. 
 

TT Hạng mục, công trình 
Tổng diện 
tích (m2) 

Đã xây 
dựng (m2) 

Đang xây 
dựng (m2) 

1 Phòng 1 (tầng trệt) 37 37  

2 Phòng 2 (tầng trệt) 15 15  

3 Phòng 3 (tầng lầu) 15 15  

4 Phòng 4 (tầng lầu) 20 20  

5 Nhà vệ sinh 6 6  

6 Sân hành lang, lối đi 36,1 36,1  

 Tổng 129,1 129,1  

1.5.2. Tổng kinh phí đào tạo trong 2 năm trở lại đây. 

TT Nội dung Năm 2020 Năm 2021 

1 Ngân sách nhà nước cấp 6.156.000.000 6.617.000.000 

2 Thu học phí 1.905.000.000 2.974.300.000 

3 Thu các nguồn khác 1.031.620.000 1.153.700.000 

 Tổng cộng: 9.092.620.000 10.745.000.000 

1.5.3. Tổng số máy tính của trường: 94 

- Dùng cho văn phòng: 14 

- Dùng cho học sinh học tập: 80 

2. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO 

- Quá trình thành lập: Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Đông Sài 
Gòn được thành lập tháng 3 năm 2006 và được giao phụ trách chương trình đào 
tạo Nghề ĐCN. Sau gần 15 năm hoạt động, Phòng Đào tạo với sự cống hiến của 
các giáo viên giàu tâm huyết, nổ lực học tập của học sinh đã góp một phần công 
sức cho sự nghiệp đào tạo nghề ĐCN nói riêng và cho mục tiêu đào tạo nghề của 
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Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn nói chung. Trường đã trở thành niềm tin, 
điểm tựa cho học sinh và phụ huynh học sinh sau khi học nghề có cơ hội việc 
làm ổn định cuộc sống. Với những nổ lực trong thời gian qua Phòng Đào tạo đã 
khẳng định vị trí và góp phần xây dựng thương hiệu của Trường Trung cấp nghề 
Đông Sài Gòn. 

- Phòng Đào tạo tham gia thực hiện Chương trình nghề ĐCN có đội ngũ 
nhà giáo, giáo viên và cán bộ quản lý gồm 04 người, trong đó: 01 giáo viên phụ 
trách nghề, 03 giáo viên chuyên ngành với trình độ đại học. Các giáo viên đều 
đạt chuẩn về chuyên môn kỹ thuật, đều có nghiệp vụ sư phạm, có khả năng 
giảng dạy tích hợp, biết khai thác nguồn tài liệu trên internet, sử dụng tốt máy 
tính cho công việc chuẩn bị bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử, một số giáo 
viên có khả năng tương đối tốt về tiếng Anh để tham khảo tài liệu chuyên môn 
kỹ thuật của nước ngoài. 

- Cơ sở vật chất trang thiết bị: 01 phòng máy vi tính phục vụ học thực hành 
môn học chung với tổng số máy tính: 25 máy Desktop và 26 máy Laptop; các 
thiết bị, mô hình cắt bổ, mô hình thực tập... 

- Hàng năm, nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, kết 
quả tuyển sinh nghề ĐCN luôn đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch. Kết quả tuyển 
sinh: Năm học 2019-2020: 69 HS, Năm học 2020-2021: 66 HS. 

- Hiện nay, Phòng Đào tạo đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trên địa 
bàn TP.HCM và ngoài tỉnh như: Công ty TNHH ManPower, Công ty TNHH 
Dịch vụ Viễn Thông Phương Nam, Công ty TNHH Công nghệ Tin học Viễn 
thông Nguyễn Khang, Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Thương mại Hoàng 
Phát, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Vũ Khôi, Công ty TNHH 
giải pháp công nghệ Sóng Nhạc, Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ môi trường 
Bách Việt ... 100% HS được đi thực tập tốt nghiệp tại nhà máy và được tư vấn 
giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp. Đặc biệt, một số học sinh có việc làm đúng 
ngành ngay sau kỳ thực tập doanh nghiệp (trước khi tốt nghiệp). 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm sau khi tốt nghiệp: 100%. 

3.  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG 
NGHIỆP 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Tên nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

Mã nghề: 5520227 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 
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Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương. 

Thời gian đào tạo: 02 năm 

1. Mục tiêu đào tạo. 

1.1. Mục tiêu chung: 
Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa 

học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. 

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng 
thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học kỹ 
thuật và công nghệ ứng với trình độ trung cấp; có sức khỏe; có khả năng sáng 
tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức 
phục vụ trong công tác người làm Điện công nghiệp và dân dụng. 

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Trung cấp về Điện công nghiệp và dân 
dụng. Sau khi tốt nghiệp,  học sinh có nền tảng kiến thức để phát triển toàn diện 
về nhân cách và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu trong các lĩnh vực: Lắp đặt, 
vận hành bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện, điện tử; Thiết kế, thi công, 
vận hành, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa dây công trình điện dân dụng và công 
nghiệp đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 
1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: 

- Kiến thức: 

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại 
thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;  

+ Nhận biết được sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và 
hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó; 

+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên 
lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều 
khiển; 

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho 
các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện);  

+ Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt 
động thực tế của nghề. 

- Kỹ năng: 

+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa 
và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;  
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+ Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, 
đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật; 

+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ 
thống điều khiển tự động thông thường; 

+ Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động; 

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành; 

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm. 

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:  

- Chính trị, đạo đức: 

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước và Luật Lao động;  

+ Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao 
động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp; 

+ Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của 
công; 

+ Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị; 

+ Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến; 

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý. 

- Thể chất, quốc phòng: 

+ Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức với cộng đồng và xã hội;  

+ Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng phát triển đất nước, chấp hành 
Hiến pháp và Pháp luật; 

+ Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối với 
nền quốc phòng của đất nước. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. 

- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ 
thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp; 

- Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của 
các nhà máy, xí nghiệp. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học: 

- Số lượng môn học, mô đun: 27 

- Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 57 tín chỉ  

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.365 giờ 
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- Khối lượng lý thuyết: 409 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.151 
giờ. 

3. Nội dung chương trình 
Mã 

MH, 
MĐ 

Tên môn học, mô đun 

Số tín 
chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Tổng 
số 

Trong đó 

Lý 
thuyết 

Thực 
hành/thực 

tập/thí 
nghiệm/bài 

tập/thảo 
luận 

Kiểm 
tra 

I. 
Các môn học chung/đại 

cương 
12 255 94 148 13 

MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 
Giáo dục quốc phòng - An 
ninh 

2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 4 90 30 56 4 

II. 
Các môn học, mô đun 
chuyên môn 

45 1.365 315 1.003 47 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 9 270 105 156 9 

MH 07 An toàn điện 1 30 15 14 1 

MH 08 Mạch điện 1 30 15 14 1 

MH 09 Vẽ kỹ thuật 1 30 15 14 1 

MĐ 10 Vẽ điện 1 30 10 19 1 

MH 11 Vật liệu điện 1 30 15 14 1 

MĐ 12 Khí cụ điện 1 30 10 19 1 

MĐ 13 Điện tử cơ bản 2 60 15 43 2 

MĐ 14 Kỹ thuật nguội 1 30 10 19 1 

II.2 
Môn học, mô đun chuyên 
môn 

28 855 150 675 30 

MĐ 15 Điều khiển khí nén 2    60 15 43 2 

MĐ 16 Đo lường điện 1 30 15 14 1 
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MĐ 17 Máy điện  7 180 30 143 7 

MH 18 Cung cấp điện 1 30 15 13 2 

MH 19 Truyền động điện 1 30 15 13 2 

MĐ 20 Trang bị điện  7 180 30 143 7 

MH 21 Điện tử công suất 2 60 15 43 2 

MĐ 22 PLC cơ bản 2 60 15 43 2 

MĐ 23 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 220 5 

II.3 Mô đun, môn học tự chọn 8 240 60 172 8 

MĐ 24 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 60 15 43 2 

MĐ 25 Điện tử ứng dụng 2 60 15 43 2 

MĐ 26 Thiết bị điện gia dụng 2 60 15 43 2 

MĐ 27 Điều khiển lập trình cỡ nhỏ 2 60 15 43 2 

Tổng cộng 57 1.620 409 1.151 60 
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 Phân bổ theo từng học kỳ 

HỌC KỲ I 
Số tín chỉ: 10 

HỌC KỲ II 
Số tín chỉ: 12 

HỌC KỲ III 
Số tín chỉ: 13 

HỌC KỲ IV 
Số tín chỉ: 15 

Tin học 
MH05 

Giáo dục QP-AN      
MH04 

Pháp luật 
MH02 

Điều khiển lập trình 
cở nhỏ PLC 

MĐ27 

Anh văn  
 MH06 

 

Giáo dục thể chất 
MH03 

Chính trị 
MH01 

Thiết bị điện gia dụng 
MĐ26 

An toàn điện 
 MH07 

Truyền động điện 
MH19 

Cung cấp điện 
 MH18 

Điện tử ứng dụng 
MĐ25 

Mạch điện 
MH08 

Điện tử cơ bản 
 MĐ13 

Điện tử công suất 
 MH21 

Điều khiển khí nén 
 MĐ15 

Vật liệu điện 
MH11 

Khí cụ điện 
 MĐ12 

Máy điện 
 MĐ17 

Thực tập tốt nghiệp 
 MĐ23 

 

Đo lường điện 
MĐ16 

Vẽ kỹ thuật 
MH09 

 

lập trình PLC cơ bản 
MĐ22 

 
 

Vẽ điện 
 MH10. 

Trang bị điện 
 MĐ20 

Kỹ thuật nguội 
MĐ14  

Lắp đặt điện 
 MĐ24 

   


