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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

Số: 19/KH-TCĐN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

           Bình Thuận, ngày  14   tháng  02   năm 2017 

 

  
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi tay nghề Học sinh - Sinh viên, năm học 2016-2017 

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đồng thời để chuẩn bị tốt cho việc 
tham dự Hội thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018. 

Nay, Trường xây dựng kế hoạch “Hội thi tay nghề cấp Trường năm học 2016 
- 2017” với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

-  Thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện kỹ năng tay nghề cho HSSV, kịp thời 
biểu dương những HSSV có tay nghề giỏi trong toàn Trường; 

- Tuyển chọn HSSV đủ tiêu chuẩn để thành lập đội tuyển Trường tiếp tục huấn 
luyện tham gia Hội thi tay nghề Quốc gia lần thứ X năm 2018; 

-  Góp phần đánh giá chất lượng đào tạo nghề tại các Khoa thuộc Trường. 

- Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho HSSV, giúp HSSV củng cố kiến 
thức, giao lưu học hỏi và nâng cao tay nghề. 

2. Yêu cầu 

-  Lựa chọn được các thí sinh có phẩm chất đạo đức và năng lực thực hành nghề 
tốt nhất trong mỗi nghề đang đào tạo để tham gia Hội thi; 

-  Nội dung thi phải tiếp cận được các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao của đề thi 
tay nghề Quốc gia các năm trước. Đối với các nghề không tổ chức trong kỳ thi Quốc 
gia, nội dung đề thi bám sát chương trình đang đào tạo; 

-  Đề thi phải phù hợp với từng nghề, thu hút sự tham gia đông đảo HSSV đang 
học tập tại trường; 

-  Đánh giá khách quan, công bằng, trung thực và chính xác; Đảm bảo hội thi 
diễn ra nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất; 

-  Tuyển chọn được những HSSV đủ tiêu chuẩn để tiếp tục huấn luyện tham gia 
kỳ thi tay nghề cấp Quốc gia lần thứ X năm 2018. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Đối tượng tham gia dự thi: Xét chọn HS-SV Khóa 9 (2014 - 2017) và Khóa 
10 (2015 – 2017;2015 - 2018) để tham gia Hội thi. 
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2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi 

-  Thời gian: Dự kiến trong hai ngày (28&29/6/2017) 

-  Địa điểm: Tổ chức thi tập trung tại Hội trường 

Riêng các nghề do đặc thù không thể di chuyển thiết bị, khi thi gây ra tiếng ồn 
hoặc không đảm bảo an toàn thì được tổ chức thi tại phòng/xưởng thực hành của 
nghề đó. 

3.  Điều kiện dự thi và phương thức xét chọn: 

3.1.  Điều kiện dự thi 

a. Có ngày sinh được tính từ ngày 1/1/1996 trở lại (không quá 22 tuổi), đối với 
trường hợp ngoại lệ xem mục {III.3.1} bên dưới; 

b. Hạnh kiểm khá trở lên (lấy kết quả của năm học gần nhất); 

c. Tính đến thời điểm xét, có điểm trung bình chung các môn học/mô-đun từ 6.5 
trở lên (ngoại trừ các môn học chung và các môn văn hóa bổ trợ). 

d. Có kỹ năng tay nghề nổi trội. 

3.2. Phương thức xét chọn: HSSV được chọn phải có đầy đủ các điều kiện 
sau: 

- Đảm bảo các điều kiện từ tiểu mục a đến tiểu mục c trong mục {II.3.1}. 

- Có khả năng tay nghề nổi trội (qua quan sát, theo dõi trong quá trình giảng 
dạy). 

* Ghi chú: Đối với các HSSV Khóa 10 (2015 - 2018), khuyến khích động viên 
từ 1 - 2 HSSV (nếu có) có khả năng tay nghề và đủ độ tuổi đăng ký dự thi. 

III. NỘI DUNG 

1. Nội dung thi: Thực hành làm ra một sản phẩm hoặc một dịch vụ theo yêu cầu 
của đề thi cho trước. Đề thi được công bố 30 ngày trước thời điểm tổ chức thi. 

2. Thời lượng thi: Tối đa của mỗi nghề không quá 8 giờ (480 phút). 

3. Các nghề tổ chức thi và số lượng thí sinh: 

3.1. Các nghề tổ chức thi: 

STT Nghề dự thi Ghi chú 

1 Kế toán doanh nghiệp 
Không quy định 

độ tuổi 

2 Điện công nghiệp (Lắp đặt điện) 

Cho phép chọn 
01 đến 02 thí 
sinh ngoài độ 
tuổi quy định 

3 Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí (Điện lạnh) 

4 Công nghệ Ôtô 

5 Nghiệp vụ nhà hàng 
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6 Kỹ thuật chế biến món ăn (Nấu ăn) 

7 Quản trị mạng máy tính 

3.2. Số lượng thí sinh dự thi: Nghề được tổ chức thi phải đảm bảo ít nhất 04 thí 
sinh tham gia và nhiều nhất 08 thí sinh tham gia (trường hợp ngoại lệ do BTC quyết 
định). 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Căn cứ vào kết quả và kết luận của Ban giám khảo, mỗi nghề dự kiến sẽ trao 04 
giải (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích) gồm giấy khen và 
tiền thưởng: 

- Giải Nhất : 400.000 đồng 

- Giải Nhì : 300.000 đồng 

- Giải Ba : 200.000 đồng 

- Giải khuyến khích : 100.000 đồng 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Sử dụng từ nguồn chi công việc năm 2017 do ngân sách Nhà nước cấp. Định 
mức chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 43/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 
14/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nội 
dung và mức chi hoạt động thi tay nghề các cấp. 

VI. TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC 

TT Nội dung công việc Đơn vị phụ 
trách 

Thời gian 
hoàn thành 

Ghi chú 

1 

Xây dựng và thông báo 
kế hoạch Hội thi tay 
nghề HSSV cấp Trường 
năm học 2016-2017 

P.ĐBCL 20/2/2017 
Thông báo mạng nội 

bộ 

2 
Tham mưu Hiệu trưởng 
thành lập Ban tổ chức 
Hội thi 

P.ĐBCL 01/3/2017  

3 
Họp phân công công 
việc trong Ban tổ chức 

- P.ĐBCL 

- Ban tổ chức 
10/3/2017 

Thời điểm cụ thể 
do Trưởng ban tổ 
chức quyết định 

4 
Xét chọn thí sinh tham 
gia Hội thi cấp Trường 

- Các Khoa 

- P.ĐBCL 

Thời điểm xét: 
24/3/2017 

Các điều kiện xét 
được tính đến thời 

điểm hiện tại 

5 
Lập và nộp danh sách thí 
sinh tham gia Hội thi 
cấp Trường 

- Các khoa 

- P. ĐBCL 
10/4/2017 

Thực hiện theo 
mẫu (Phụ lục) và 

nộp tại Phòng 
ĐBCL 

6 
Tham mưu Hiệu trưởng 
thành lập các tiểu ban 

- P.ĐBCL 14/4/2017 
Căn cứ Quy chế 

Hội thi để đề xuất 
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giúp việc cho Ban tổ 
chức 

- Ban tổ chức thành lập các tiểu 
ban 

7 
Biên soạn đề thi và tiêu 
chí chấm điểm 

- Các Khoa 

- Ban giám 
khảo 

28/4/2017 
Tham khảo các đề 
thi Quốc gia năm 

trước để biên soạn 

8 
Dự trù vật tư, dụng cụ, 
thiết bị phục vụ Hội thi 

- Các Khoa 

- Ban giám 
khảo 

10/5/2017  

9 

Dự toán kinh phí tổ chức 
Hội thi cấp Trường và 
kinh phí tham dự kỳ thi 
tay nghề Quốc gia trình 
Hiệu trưởng phê duyệt. 

P. Tài vụ 12/5/2017  

10 
Mua sắm vật tư, dụng cụ 
phục vụ công tác ôn 
luyện và tổ chức thi 

- Các Khoa 

- P. Tài vụ 

- P. HC-QT 

17/5/2017  

11 Công bố đề thi 

- Các Khoa; 
Ban tổ chức 

- Giáo viên 
được phân 
công 

19/5/2017 
Công bố trước thời 

điểm thi 30 ngày 

12 
Tiến hành ôn luyện tay 
nghề theo đề thi đã công 
bố 

Các Khoa 
Từ ngày 

22/5/2017 đến 
ngày 22/6/2017 

 

13 
Hoàn tất các thủ tục tài 
chính về mua sắm vật tư, 
dụng cụ phục vụ Hội thi 

- Các Khoa 

- P. Tài vụ 

- P. HC-QT 

23/5/2017 

Tạo điều kiện 
thuận lợi cho P.Tài 
vụ thực hiện thanh 

quyết toán cuối năm 

14 

Xây dựng và công bố 
lịch thi, phương án bốc 
thăm và đánh số báo 
danh. 

Ban Tổ chức 20/6/2017  

15 
Tập huấn công tác thi, 
coi thi và chấm thi 

Ban Tổ chức 21/6/2017 
Theo Quy chế Hội 

thi tay nghề 

16 

Tổng kiểm tra công tác 
chuẩn bị về địa điểm, vật 
tư, thiết bị phục vụ Hội 
thi 

Ban Tổ chức 23/6/2017  

17 Tiến hành Hội thi 

Ban Tổ chức 
và các tiểu ban 
phục vụ. Thí 
sinh và các cá 

02 ngày 
(28&29/6/2017) 

Bao gồm các hoạt 
động khai mạc; thi 
và đánh giá kết quả 
thi; tổng kết và trao 
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nhân liên quan giải (kế hoạch cụ thể 
sẽ thông báo sau) 

 

18 

Chọn HSSV trong số các 
thí sinh đạt giải để tham 
dự kỳ thi Quốc gia và 
xây dựng kế hoạch tổ 
chức huấn luyện. 

- Ban Tổ chức 

- P.ĐBCL 

Trước 
3/7/2017 

Xây dựng kế hoạch 
huấn luyện cụ thể 
trình Hiệu trưởng 

phê duyệt. 

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đảm bảo chất lượng 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi; 

- Nghiên cứu kỹ các quy định, quy chế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội về Hội thi tay nghề để đề xuất Ban Tổ chức; các tiểu ban giúp việc cho Ban tổ 
chức; bổ sung, điều chỉnh quy chế Hội thi cho phù hợp với quy mô và điều kiện tại 
Trường; 

- Xây dựng chương trình hoạt động Hội thi; 

- Phối hợp, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các cá nhân và đơn vị liên quan thực 
hiện đúng tiến độ đề ra; 

- Viết tin về Hội thi đăng trang web Trường và cung cấp thông tin về Hội thi cho 
báo, đài. 

2. Các Khoa chuyên môn 

- Lựa chọn HSSV tham gia Hội thi đảm bảo các điều kiện quy định tại mục 
{II.3.1} trong kế hoạch này; 

- Lập kế hoạch phân công giáo viên bồi dưỡng, hướng dẫn ôn luyện tay nghề 
cho các thí sinh trên cơ sở đề thi do Ban tổ chức công bố; 

- Căn cứ số lượng thí sinh tham gia dự thi, nội dung thi lập dự trù số lượng vật 
tư, dụng cụ (bao gồm cả kinh phí) phục vụ công tác ôn luyện và tổ chức thi chuyển về 
Phòng Tài vụ; 

- Tổ chức huấn luyện các thí sinh được lựa chọn để tham gia thi tay nghề Quốc 
gia lần thứ X năm 2018. 

3. Phòng Tài vụ 

- Tổng hợp kinh phí Hội thi trên cơ sở dự trù kinh phí mua vật tư, dụng cụ của 
các Khoa trình Hiệu trưởng phê duyệt; 

- Chuẩn bị kinh phí phục vụ lễ trao giải Hội thi; 

- Hướng dẫn các Khoa thực hiện các thủ tục thanh quyết toán. 

4. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Phối hợp với các Khoa chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Hội 
thi; 

-  Chuẩn bị các điều kiện về âm thanh, ánh sáng và các điều kiện cần thiết khác 
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phục vụ lễ khai mạc, quá trình tổ chức thi và lễ trao giải; 

-  Thiết kế pa-nô trong Hội trường: 

- Mời đại biểu tham dự; mời báo, đài đưa tin; 

-  Bố trí người quay phim, chụp ảnh để làm tư liệu và cung cấp cho đơn vị đăng 
tin; 

-  Hiển thị thông tin chào mừng trên bảng điện tử trong thời gian trước và  trong 
khi diễn ra Hội thi với nội dung: 

“CHÀO MỪNG HỘI THI TAY NGHỀ HỌC SINH - SINH VIÊN CẤP 
TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017” 

5. Đoàn Thanh niên phối hợp 

-  Tuyên truyền mục đích và ý nghĩa Hội thi rộng rãi đến HSSV trong toàn 
Trường. 

-  Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ lễ khai mạc (03 tiết mục) và lễ trao 
giải (03 tiết mục). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi tay nghề HSSV cấp Trường, năm học 
2016-2017. Để Hội thi đạt hiệu quả và tuyển chọn được những thí sinh có tay nghề cao 
tham dự kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Hiệu trưởng (thông 
qua Phòng ĐBCL) để được hướng dẫn thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Các Phó HT (để biết và chỉ đạo); 

- Các Đơn vị thuộc Trường (thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐBCL. 

 

             HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

             Nguyễn Thanh Tâm 

HỘI THI TAY NGHỀ HỌC SINH - SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2016 - 2017 

Bình Thuận, ngày   tháng    năm 2017 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÌNH THUẬN 
ĐƠN VỊ................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI TAY NGHỀ CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 
 
 

Stt Họ và Tên Ngày sinh Độ tuổi Lớp Học lực Hạnh kiểm Ghi chú 

1 
        

2 
        

3 
        

… 
        

         

                             Bình Thuận,ngày     tháng    năm 2017                                   
    TRƯỞNG ĐƠN VỊ                  NGƯỜI LẬP
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