
  

GIẤY XÁC NHẬN 

Họ tên học sinh/sinh viên:  .................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:  ......................................................................................................... 

MSSV: ................................................................................................................................... 

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):  ......................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Hiện là HSSV năm thứ:  ..................... Học kỳ:  .............. Năm học: 20 ........ - 20 ................  

Lớp:  ....................................................................................................................................... 

Ngành:  ................................................................................................................................... 

Khóa học: 20….. - 20….. Thời gian đào tạo: ……. năm. 

Hệ đào tạo: Tập trung chính qui của nhà trường. 

Thuộc khoa:  ................................– Trường Cao đẳng Đồng Khởi. 

 Xác nhận ngành nghề Cắt gọt kim loại là ngành học được xếp vào Danh mục 

nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm căn cứ vào các Quyết định cụ thể như sau: 

 - Vận hành máy cắt phôi, dũa, máy cán mũi và chuôi dũa - công việc nặng nhọc, 

chịu tác động của ồn, rung – theo QĐ-190. 

 - Chà sàn, cạo rỉ, đánh bóng kim loại – Tư thế lao động gò bó, thường xuyên chịu 

sự tác động của ồn, bụi nồng độ cao – theo QĐ-190. 

 - Vận hành máy dập, dũa, mài bi kim loại - Thường xuyên tiếp xúc với rung, ồn 

và hoá chất độc hại – theo QĐ-190. 

 - Mài khô kim loại, tiện, hàn điện hàn hơi – Tiếp xúc bụi đá, căng thẳng thị giác, 

tập trung chú ý cao, hơi khí độc – Theo QĐ-1629. 

 Nghề Cắt gọt kim loại có các công việc nêu trên là đúng với các Quyết định 

được quy định tại Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. 

 Giấy xác nhận này cấp để sinh viên: ……………………… bổ sung hồ sơ đề nghị 

xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành. 

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỒNG KHỞI 
 

SỐ: ………/XN-TCĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bến Tre, ngày …… tháng ……năm 20…… 


