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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG PHƢƠNG ĐÔNG ĐÀ NẴNG 

 

Số: 269/TB-CĐPĐ-ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6  năm 2015 

THÔNG BÁO 

Về việc xét miễn trừ, bảo lƣu và chuyển điểm cho học phần  

Giáo dục Chính trị, các môn Lý luận chính trị, Anh văn cơ bản và  

Tin học đại cƣơng cho học sinh, sinh viên. 

 

- Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp số: 22/2014/TT-

BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014; 

- Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Chuẩn kỹ năng sử dụng công 

nghệ thông tin;   

- Căn cứ kết luận số 94-KL/TW, ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư "Về việc 

tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân". 

- Căn cứ quy định Số 256-QĐ/TW ngày 16-9-2009 của Ban Bí thư Trung 

ương  Đảng Khóa X, về Chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung 

cấp Lý luận chính trị. 

- Căn cứ nội dung Tờ trình đề xuất viêc̣ miêñ trừ, bảo lưu, chuyển điểm các 

học phần Lý luận chính trị cho sinh viên trình độ Cao đẳng và học sinh trình độ 

Trung cấp chuyên nghiệp của bộ môn Lý luận Chính trị ngày 14 tháng 8 năm 

2014; 

- Căn cứ nội dung Tờ trình đề xuất viêc̣ miêñ trừ, bảo lưu, chuyển điểm học 

phần Tin hoc̣ đaị cương  cho sinh viên trình độ Cao đẳng và học sinh trình độ 

Trung cấp chuyên nghiệp của khoa Kỹ thuật – Công nghệ thông tin ngày                                                               

08 tháng 5 năm 2015; 

- Căn cứ nội dung Tờ trình đề xuất viêc̣ miêñ trừ, bảo lưu, chuyển điểm học 

phần Anh văn cơ bản cho sinh viên trình độ Cao đẳng và học sinh trình độ 

Trung cấp chuyên nghiệp của bộ môn Ngoại ngữ ngày 29 tháng 5 năm 2015; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo; 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng thông báo đến toàn 

thể Giáo viên các Khoa/Bộ môn; Phòng Đào tạo, Phòng QLCL – NCKH; các 

đơn vị có liên quan và học sinh – sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2015 nội 

dung về việc xét miễn trừ, bảo lưu và chuyển điểm cho các học phần Giáo dục 

Chính trị; các môn Lý luận Chính trị; Anh văn cơ bản và Tin học đại cương cho 

học sinh, sinh viên như sau: 
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 I. Đối với trình độ trung cấp chuyên nghiệp: 

 1. Trƣờng hợp đƣợc miễn trừ điểm học tập: 

- Được miễn học, miễn thi kết thúc học phần Giáo dục chính trị, Anh văn 

cơ bản, Tin học đại cương trong chương trình đào tạo của trường trong trường 

hợp học sinh đã được công nhận tốt nghiệp chương trình đào tạo từ TCCN trở 

lên có điểm đạt yêu cầu (có điểm học phầ n đaṭ từ 5,0 điểm trở lên và kèm theo 

bảng điểm có xác nhận của cơ sở đào tạo);   

- Được miễn học , miễn thi kết thúc học phần , miễn thi tốt nghiệp đối với 

học phần Giáo duc̣ Chính trị thuôc̣ khối kiến thức chung trong trường hơp̣ hoc̣ 

sinh đã có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình trung cấp, cao cấp lý 

luận chính trị hoặc tương đương theo quy định của Đảng;  

- Được miễn học, miễn thi kết thúc học phần Anh văn cơ bản thuôc̣ khối 

kiến thức chung trong trường  hơp̣ hoc̣ sinh đa ̃có chứng chỉ ngoại ngữ tương 

đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ 

GDĐT ban hành; 

- Được miễn học, miễn thi kết thúc học phần Tin học thuôc̣ khối kiến thức 

chung trong trường hợp học sinh có kết quả kiểm tra đầu vào của trường đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; 

 2. Trƣờng hợp đƣợc bảo lƣu và chuyển điểm học tập:   

- Đã hoàn thành học phần Giáo dục Chính trị (Chính trị), Anh văn cơ bản, 

Tin học đại cương thuôc̣ khối kiến thức chung của các chương trình đào tạo từ 

TCCN trở lên và có điểm đạt yêu cầu (có điểm học phần đạt từ 5,0 điểm trở lên 

và kèm theo bảng điểm có xác nhận của cơ sở đào tạo);   

- Có điểm môn thi tốt nghiêp̣ T CCN đạt từ 5,0 điểm trở lên và có xác 

nhận của cơ sở đào tạo; 

 II. Đối với trình độ Cao đẳng:  

Sinh viên được bảo lưu và chuyển điểm học tập trong các trường hợp sau: 

- Đã hoàn thành các học phần Lý luận Chính trị, Anh văn cơ bản, Tin học 

đại cương thuôc̣ khối kiến thức giáo dục đại cương của các chương trình đào tạo từ 

Cao đẳng trở lên và có điểm đạt yêu cầu (có điểm học phần đạt từ 5,0 điểm trở 

lên theo thang điểm 10 và kèm theo bảng điểm có xác nhận của cơ sở đào tạo);   

- Được bảo lưu và chuyển điểm học phần Anh văn cơ bản thuôc̣ khối kiến 

thức giáo dục đại cương trong trường hơp̣ sinh viên đa ̃có chứng chỉ ngoại ngữ 

tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do 

Bộ GDĐT ban hành; 

- Được bảo lưu và chuyển điểm các học phần lý luận chính trị trong 

trường hợp có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình trung cấp, cao cấp lý 

luận chính trị hoặc tương đương theo quy định của Đảng;  

- Có điểm môn thi tốt nghiêp̣ các môn Lý luận Chính trị đạt từ 5,0 điểm 

trở lên theo thang điểm 10 và có xác nhận của cơ sở đào tạo. 
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* Lƣu ý: 

- Sinh viên đã học Cao đẳng nghề không được chuyển điểm Lý luận chính 

trị cho chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng; 

- Điểm học tập có giá trị để xét bảo lưu không quá 05 năm, được tính từ 

ngày công bố điểm học phần hoăc̣ không quá 03 năm tính từ ngày công bố điểm 

môn thi tốt nghiệp đến thời điểm trường xét bảo lưu;  

- Cách tính chuyển điểm đối với các học phần Lý luận chính trị đề nghị 

tham khảo tại nội dung file “Hướng dẫn chuyển điểm các học phần Lý luận 

chính trị đính kèm”; 

- Học sinh – Sinh viên có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu và chuyển điểm 

học tập phải có đơn đề nghị Hiệu trưởng xem xét, quyết định trước khi bắt đầu 

một học kỳ. 

 

Nơi nhận:       
- BGH; 
- Phòng QLCL-NCKH; 
- Các Khoa, Bộ môn; 
- Lưu VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƢỞNG 

 

                       (đã ký) 

 

GS.TSKH. Phan Quang Xƣng 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


