
    

 

BỘ CÔNG THƢƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP  

NAM ĐỊNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:    815/KH-CĐCNNĐ 
 

Nam Định, ngày  30   tháng 8 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH  
Thi tốt nghiệp khối kiến thức văn hóa Trung cấp chuyên nghiệp khóa 57  

(Đối tượng tốt nghiệp Trung học cơ sở) 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tƣ số 

22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/07/2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp các lớp Trung cấp chuyên nghiệp kh a 57 (Đối 

tƣợng tốt nghiệp Trung học cơ sở); 

Nhà trƣờng lập kế hoạch thi tốt nghiệp khối kiến thức văn h a cho các lớp trên nhƣ 

sau: 
 

1. Nội dung và thời gian thực hiện: 

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

28/08÷01/09/2017 

- Xây dựng Kế hoạch thi tốt nghiệp. - P. QLKH&ĐBCL 

- Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp - Phòng Đào tạo 

- Thành lập các tiểu ban đề thi, coi thi, chấm thi 

tốt nghiệp 
- P. QLKH&ĐBCL 

05/09÷07/09/2017 

- HS ôn thi tốt nghiệp và nhận đề cƣơng ôn thi 

tại khoa. 

- HS nộp tiền thi tốt nghiệp tại phòng Tài 

chính-Kế toán của Trường (Hạn nộp hết ngày 

07/09/2017). 

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với phòng Tài 

chính-Kế toán đôn đốc thu tiền thi tốt nghiệp của 

HS đúng thời hạn. 

- Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện các lớp. 

- Phòng TCKT 

- Phòng Đào tạo 

- Các khoa 

08/09/2017 
- 08h00 Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt 

nghiệp (tại phòng họp nhà D). 

- Hội đồng thi TN. 

- Phòng Đào tạo 

12/09/2017 

- 07h30 khai mạc thi tốt nghiệp tại phòng 

A304. 

- 08h00 thi môn Toán 

- 14h00 thi môn Vật lý 

- Hội đồng thi TN & 

các tiểu ban. 

- P. QLKH&ĐBCL  

- Các khoa 

- Giáo viên chủ nhiệm 13/09/2017 - 08h00 thi môn Hóa học 

14/09÷15/09/2017 
- Chấm thi tốt nghiệp 

- Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp. 

- Ban Chấm thi 

- Ban Thƣ ký 

2. Mức thu tiền thi tốt nghiệp: 

- Thi lần 1:  225.000 đồng/HS 

- Thi lần 2:  75.000 đồng/môn/HS 



    

 

3. Phân công nhiệm vụ: 

a. Phòng QLKH&ĐBCL: 

- Lập kế hoạch thi tốt nghiệp, thành lập các tiểu ban đề thi, coi thi, chấm thi. 

- Lập danh sách HS dự thi, danh sách phòng thi, tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp. 

- Dự trù văn phòng phẩm phục vụ thi và trình Hiệu trƣởng duyệt. 

- Chuẩn bị các đề thi, in đề thi theo số lƣợng HS dự thi. 

- Tổ chức khai mạc thi tốt nghiệp. 

b. Phòng Đào tạo:  

- Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp. 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho họp Hội đồng thi tốt nghiệp. 

- Lập danh sách HS đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (chuyển phòng QLKH&ĐBCL 

chậm nhất ngày 08/09/2017). 

c. Các khoa: 

- Chuẩn bị đề cƣơng ôn thi tốt nghiệp. 

- Thông báo Kế hoạch thi cho HS.  

- Yêu cầu HS nộp đầy đủ tiền thi tốt nghiệp và các khoản theo quy định trƣớc khi 

thi, khi đến dự thi phải c  thẻ HS. 

d. Phòng Quản trị vật tư:  

- Chuẩn bị vật tƣ phục vụ thi. 

- Chuẩn bị phòng thi theo chỉ đạo của Hội đồng thi tốt nghiệp. 

e. Phòng Tổ chức Hành chính: 

- Chuẩn bị nƣớc uống phục vụ thi.  

Dự kiến:  Nƣớc uống cho HS: 01 bình (20 lít/bình) 

 Nƣớc uống cho Ban tổ chức thi: 01 thùng (24 chai/thùng) 

- An ninh, trật tự, hiệu lệnh thi. 

f. Phòng Tài chính Kế toán:  

- Thu tiền thi tốt nghiệp của HS. 

- Chuẩn bị kinh phí thi cho các đơn vị chức năng. 

(Nguồn kinh phí lấy từ tiền thi tốt nghiệp của HS đóng và kinh phí hoạt động 

thường xuyên của trường) 
 

 

Nơi nhận:                                                                                              
- Các đơn vị; 

- Lƣu VT, QLKH&ĐBCL. 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

              

TS. Vũ Trọng Nghị 
 

 


