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   UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Số: 34/KH-TCĐN                        Bình Thuận, ngày 13 tháng 4  năm 2016 
       

KẾ HOẠCH 
Thi tốt nghiệp năm 2016 

 

Căn cứ tiến độ đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận; 

Căn cứ tình hình thực tế của Trường. 

Nay, Trường triển khai kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho kỳ thi. 

- Đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, phản ánh đúng thực chất kiến 
thức của học sinh, sinh viên. 

- Nội dung thi phải nằm trong chương trình dạy nghề và đáp ứng được yêu 
cầu đánh giá, phân loại trình độ, kiến thức của học sinh, sinh viên. 
 

 
 

II. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Chính trị: Học sinh sinh viên các lớp Trung cấp nghề khóa 10 (2015-
2017 & 2015-2018), Cao đẳng nghề khóa 10 (2015-2018) và các lớp Trung 
cấp, Cao đẳng nghề khóa cũ thi lại. 

- Văn hóa: Học sinh các lớp Trung cấp nghề khóa 08 (2013-2016), khóa 
09 (2014-2016 & 2014-2017), khóa 10 (2015-2017), và các lớp Trung cấp 
khóa cũ thi lại. 

- Lý thuyết nghề, Thực hành nghề: Học sinh sinh viên Trung cấp 
nghề kỹ thuật chế biến món ăn khóa 09 (2014-2016), các lớp Cao đẳng nghề 
khóa 08 (2013-2016) và các lớp Trung cấp, Cao đẳng nghề khóa cũ thi lại. 

III. TIẾN TRÌNH CÔNG VIỆC 

T
T 

Nội dung Đơn vị thực hiện 
Thời gian thực 

hiện 
Ghi 
chú 

1 
Triển khai cho HS-SV thực tập tốt 
nghiệp 

- Phòng Đào tạo; 
--Các khoa chuyên 
môn. 

Từ ngày 
01/4/2016 đến 
ngày 30/6/2016 

 

2 

- Xây dựng thời lượng ôn thi cho từng 
MH/MĐ từng nghề, lập kế hoạch và 
phân công giáo viên ôn thi gửi về 
phòng Đào tạo. 
- Phân công giáo viên ra đề thi, chấm 
thi gửi phòng Đào tạo để tham mưu 
quyết định thành lập các ban phục vụ 
thi tốt nghiệp. 

Các khoa chuyên môn. 
Hoàn thành trước 

ngày 
08/6/2016 
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3 

Thông báo đến HS-SV không đạt 
trong các kỳ thi tốt nghiệp trước làm 
đơn đăng ký và đóng lệ phí dự thi 
trong đợt này (bao gồm các môn Văn 
hoá, Chính trị, Lý thuyết nghề, Thực 
hành nghề). Tập trung đơn và lập danh 
sách gửi về phòng Đào tạo.  

- Các khoa chuyên 
môn; 
- HS-SV không được 
dự thi TN hoặc rớt TN 
trong các kỳ thi trước; 
- Phòng KH-TC. 

Hoàn thành trước 
ngày 

08/6/2016 
 

4 
 

Tham mưu thành lập Hội đồng thi tốt 
nghiệp và các Ban trực thuộc. 

Phòng Đào tạo. 
Hoàn thành  
trước ngày 
10/6/2016 

 

5 
Kiểm tra và xác minh văn bằng tốt 
nghiệp THPT bản chính.  

- Phòng Đào tạo; 
- Các khoa hỗ trợ; 

Hoàn thành trước 
ngày 22/6/2016 

 

6 

Làm đề thi tốt nghiệp (theo mẫu) có ký 
duyệt của Trưởng khoa, niêm phong 
gửi về phòng Đào tạo (kèm theo file 
mềm). Ghi chú: Đề thi trình độ Cao 
đẳng theo ngân hàng đề của tổng cục 
dạy nghề. 

Các giáo viên được 
khoa phân công. 

 

7 
Lập đề nghị vật tư, thiết bị phục vụ 
cho kỳ thi, gửi về phòng TC-HC-QT 

Các khoa chuyên môn 
(có sử dụng vật tư thi 
TH). 

 

8 

Xét kết quả rèn luyện năm 1 cho HS-
SV khóa 10, năm 2 cho HS khoá 9B, 
toàn khóa cho HS-SV khóa 8 và HS 
khóa 9A. 

- Phòng CTHS-SV; 
- Các Khoa chuyên 
môn. 

Hoàn thành trước 
ngày 06/7/2016 

 

9 

 Tổng kết và in bảng điểm môn Chính 
trị (các lớp TC, CĐ khóa 10), tổng kết 
và in bảng điểm  toàn khóa các môn 
văn hóa (các lớp TC khóa 8B, khóa 9, 
khoá 10A), Hoàn thành báo cáo và 
điểm thực tập tốt nghiệp, tổng kết và 
in bảng điểm  toàn khóa các môn nghề 
(các lớp TC khóa 9A và CĐ khóa 8) 
trên phần mềm QLHV (có ký xác nhận 
của Trưởng khoa), photo dán bảng tin 
khoa, bản gốc gửi về phòng Đào tạo.  

Các khoa chuyên môn. 

Hoàn thành trước 
ngày 08/7/2016 

 

10 

Rà soát các HS-SV nợ MH/MĐ không 
đủ điều kiện dự thi trong các kỳ thi 
trước, đến nay đã học lại và đủ điều 
kiện. Lập danh sách gửi về phòng Đào 
tạo để xét dự thi trong đợt này. 

Các Khoa chuyên môn.  

11 
Tổ chức ôn thi tốt nghiệp chính trị, văn 
hoá, nghề.  

Các Khoa chuyên môn. 
Từ ngày 

11/7/2016 đến 
ngày 23/7/2016 

 

12 Họp chọn đề thi TN. 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch 
hội đồng; 
- Ban thư ký 

Dự kiến 14h00’ 
ngày 12/7/2016 
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13 Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. 
Hội đồng thi tốt 
nghiệp. 

Dự kiến 14h00’ 
ngày 15/7/2016 

 

14 
Công bố danh sách HS-SV đủ điều 
kiện dự thi tốt nghiệp. 

Ban Thư ký. 
Trước ngày 
20/7/2016 

 

15 
Lập và thông báo chi tiết lịch thi, coi 
thi tốt nghiệp. 

 

16 
Chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị phục vụ 
thi môn thực hành nghề. 

Các Khoa chuyên môn 
(có sử dụng vật tư thi 
TH). 

Trước ngày 
29/7/2016 

 

17 Họp Ban coi thi, chấm thi TN. 

- Ban coi thi, chấm thi 
TN; 
- Ban thư ký. 

Dự kiến 16h00’ 
ngày 29/7/2016 

 

 
18 

Thi môn Chính trị 

Hội đồng thi tốt 
nghiệp. 

Dự kiến chiều 
ngày 01/8/2016 

(thứ 2) 
 

- Thi môn Toán (các nghề nhóm 1) 
- Thi môn Văn (các nghề nhóm 3) 

Dự kiến sáng 
ngày 02/8/2016 

(thứ 3) 
 

- Thi môn Lý (các nghề nhóm 1) 

- Thi môn Sử (các nghề nhóm 3) 

Dự kiến chiều 
ngày 02/8/2016 

(thứ 3) 
 

- Thi môn Hoá (các nghề nhóm 1) 
- Thi môn Địa (các nghề nhóm 3) 

Dự kiến sáng 
ngày 03/8/2016 

(thứ 4) 
 

Thi môn Lý thuyết nghề  
Dự kiến Chiều 
ngày 03/8/2016 

(thứ 4) 
 

Thi môn Thực hành nghề 

Dự kiến từ ngày 
04/8/2016 (thứ 5) 

đến ngày 
06/8/2016 

 

19 Chấm thi, công bố điểm thi tốt nghiệp. 
Hội đồng thi tốt 
nghiệp, Ban thư ký. 

Từ ngày 
03/8/2016 đến 
ngày 10/8/2016 

 

20 Phúc khảo bài thi TN. Ban thư ký 
Trước ngày 
12/8/2016 

 

21 
Họp HĐTN xét CNTN, công bố kết 
quả tốt nghiệp. 

- HĐ thi tốt nghiệp; 
- Ban thư ký. 

Trước ngày 
25/8/2016 

 

22 
Tham mưu Quyết định công nhận TN, 
cấp giấy chứng nhận TN tạm thời và 
viết bằng TN. 

Phòng Đào tạo. 
Trước ngày 
16/9/2016 

 

23 Phát bằng TN. 
- Phòng Đào tạo; 
Phòng KH-TC; 
- HS-SV đỗ TN. 

Dự kiến 
 tháng 10/2016 

 (thông báo sau) 
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IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo 

- Chịu trách nhiệm chính. 

- Triển khai thực hiện các công việc trong tiến độ. 

- Theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các khoa thực hiện đúng tiến độ đề ra. 

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ đợt thi tốt nghiệp. 

2. Phòng TC-HC-QT 

- Căn cứ đề xuất của các khoa chuẩn bị dụng cụ, vật tư để học sinh sinh - viên  
thi tốt nghiệp môn thực hành nghề. 

- Chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, phòng thi, bàn ghế, công tác hậu cần, y tế, 
bảo vệ và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ đợt thi tốt nghiệp đúng quy định.  

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Thông báo học sinh - sinh viên hoàn tất các khoản học phí, đóng lệ phí thi 
tốt nghiệp. 

- Chuẩn bị kinh phí phục vụ đợt thi tốt nghiệp.  

4. Phòng CTHS-SV 

Xét kết quả rèn luyện năm 1 cho HS-SV khóa 10 (2015-2017 & 2015-2018), 
năm 2 cho HS khoá 9 (2014-2017), toàn khóa cho HS-SV khóa 8 (2013-2016) và 
HS khóa 9 (2014-2016). 

5. Phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng  

Phối hợp với phòng Đào tạo theo dõi lịch ôn thi tốt nghiệp. 

6. Các Khoa chuyên môn 

- Triển khai các công việc theo tiến độ. 

- Thông báo cho HS-SV các lớp kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2016 của 
Trường. 

- Tổ chức ôn tập và giải đáp thắc mắc cho HS-SV trước khi thi tốt nghiệp. 

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2016. Đề nghị các phòng, khoa phối 
hợp triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp 
thời Ban Giám hiệu thông qua phòng Đào tạo để giải quyết./. 
 
Nơi nhận:    
- Các PHT (để biết, chỉ đạo);  

- Các đơn vị (thực hiện);                                     (Đã ký) 
 

- Lưu VT, ĐT.                                                                                                         

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
 


		2016-04-13T14:19:56+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Tâm
	Nguyễn Thanh Tâm<nttam@dnbt.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2016-04-13T14:27:22+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận<tcdn@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




