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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo,  

bằng tốt nghiệp trung cấp 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ KHÔI VIỆT 

 
Căn cứ Quyết định số 5072/QĐ-UBND ngày 07/11/2009 về việc cho phép thành lập 

Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Khôi Việt và Quyết định 2895/QĐ-UBND ngày 

08/7/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên thành Trường 

trung cấp Quốc tế Khôi Việt. 

Căn cứ Văn bản Hợp nhất số 3699/VBHN-BLĐTBXH ngày 26/8/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thông tư Quy định quy chế mẫu bằng 

trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao 

đẳng; 

Căn cứ Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH 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, Thông 

tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, thông 

tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo 

dục nghề nghiệp, thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc 

in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, bằng tốt nghiệp 

trung cấp của Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt (có mẫu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các Phòng Đào tạo, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức hành chính, các 

Khoa, Bộ môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Thành Đức 
  



 

 
 



 

 
 



 

 


