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 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số:282/KH-CĐN An Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề cho học sinh - sinh viên cấp trường 

Năm học 2022 – 2023 
 

Căn cứ Công văn số 378/SLĐTBXH-GDNN ngày 14 tháng 02 năm 2023 của 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hội thi, kỳ thi giáo dục 

nghề nghiệp cấp tỉnh và tham dự cấp toàn quốc năm 2023; 

Căn cứ kế hoạch năm học 2022 – 2023 của trường Cao đẳng nghề An Giang. 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, làm cơ sở đánh giá đúng thực 

chất chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 

– 2023 và hướng tới Hội thi tay nghề cấp tỉnh năm 2023; 

Trường Cao đẳng nghề An Giang lập kế hoạch tổ chức thi kỹ năng nghề cho 

học sinh - sinh viên cấp trường năm học 2022 – 2023, chọn ra những học sinh sinh 

viên giỏi để bồi dưỡng nhằm hướng tới Kỳ thi kỹ năng nghề cấp tỉnh năm 2023. 

Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo phong trào thi đua trong học tập và rèn luyện kỹ năng nghề của học sinh 

sinh viên trong toàn trường. 

- Khuyến khích giảng viên tự tìm hiểu, nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao kỹ 

năng nghề. 

- Lựa chọn những học sinh sinh viên có kỹ năng nghề giỏi để bồi dưỡng 

chuẩn bị cho Hội thi tay nghề cấp tỉnh năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung bộ đề thi tay nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 được đăng tải 

tại mục Tài nguyên - Vụ Kỹ năng nghề trên trang website của Tổng cục GDNN 

(http://gdnn.gov.vn) và tại mục Thi Kỹ năng nghề - Đề thi trên website của Kỹ 

năng nghề quốc gia (http://kynangnghe.gov.vn). 

- Nội dung đề thi phải nằm trong chương trình đào tạo của từng nghề đã được 

chọn và đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kỹ năng nghề làm cơ sở 

để lựa chọn những học sinh sinh viên giỏi, tổ chức bồi dưỡng chuẩn bị cho Hội thi 

tay nghề cấp tỉnh năm 2023. 
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- Đề thi phải đảm bảo tính khoa học, tính chính xác, đánh giá toàn diện các kỹ 

năng cơ bản của chương trình đào tạo nghề, phát huy được tính sáng tạo của học 

sinh sinh viên và sát với đề thi tay nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGHỀ DỰ THI 

- Đối tượng tham gia dự thi: Người học nghề nghiệp có độ tuổi từ 15 đến 60 

tuổi đang học tại Trường. 

- Các nghề dự kiến thi: Thiết kế kỹ thuật cơ khí, Quản trị hệ thống mạng 

CNTT, Thiết kế Web, Hàn, Ốp lát tường và sàn, Điện tử, Xây gạch, Công nghệ 

thời trang, Công nghệ Ô tô, Dịch vụ nhà hàng, Điện lạnh, Lắp đặt điện. 

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

STT Nội dung thực hiện Phụ trách 
Thời gian 

Bắt đầu Kết thúc 

1 

Phòng Đào tạo - NCKH lập kế 

hoạch tổ chức kỳ thi tay nghề cấp 

trường 

P. ĐT -

NCKH 
20/02/2023 21/02/2023 

2 

Các Khoa có nghề tham dự kỳ thi, 

lập kế hoạch, chọn nghề đăng ký, 

chọn học sinh bồi dưỡng và phân 

công giảng viên bồi dưỡng. 

Các khoa, 

P. ĐT-NCKH 
22/02/2023 28/02/2023 

3 
Tiến hành bồi dưỡng học sinh 

sinh viên dự thi 

Các khoa và 

giảng viên 

bồi dưỡng 

06/03/2023 24/03/2023 

4 

Phòng ĐT-NCKH  phối hợp với 

các khoa lập kế hoạch và tổ chức 

kỳ thi tay nghề cấp trường năm 

2022 – 2023. 

Phòng  ĐT-

NCKH, các 

khoa và Hội 

đồng thi 

27/03/2023 07/04/2023 

5 

Chọn học sinh sinh viên đạt thành 

tích cao và cử giảng viên bồi 

dưỡng để dự kỳ thi tay nghề cấp 

tỉnh năm 2023 

BGH, P. ĐT-

NCKH và các 

Khoa 

10/04/2023 14/04/2023 

1. Nội dung đề thi: là những kỹ năng nằm trong chương trình đào tạo của 

từng nghề, nội dung đề thi tập trung vào các kỹ năng theo yêu cầu của nghề đào tạo 

sát với nội dung  đề thi tay nghề quốc gia lần thứ XII năm 2021. Thời gian mỗi đề 

thi không quá 8 giờ (480 phút). 

2. Thang điểm: Đề thi thực hành nghề theo thang điểm 100, sau khi chấm thi 

sẽ quy về thang điểm 10. Cơ cấu điểm của đề thi thực hành bao gồm: Điểm kỹ 

thuật, điểm thời gian thực hiện, điểm an toàn lao động, điểm tổ chức nơi làm việc. 
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3. Hình thức trình bày: Đề thi và đáp án đánh máy, phông chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 14, thống nhất hình thức cho tất cả các nghề theo mẫu đề thi tay 

nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021, định dạng theo quy định về thể thức văn bản. 

IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC 

1. Công tác chuẩn bị 

- Các khoa có nghề tham gia dự thi lập kế hoạch cụ thể, chọn học sinh sinh 

viên đăng ký dự thi tay nghề cấp trường theo nghề đã đăng ký (có mẫu đăng ký 

đính kèm). Nộp bảng đăng ký học sinh sinh viên dự thi tay nghề cấp trường và 

giảng viên bồi dưỡng cho đồng chí Nguyễn Thành Sang, TP. Đào tạo - NCKH, hạn 

chót ngày 28/02/2023. 

- Phân công giảng viên bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng theo kế hoạch của 

Khoa. 

2. Tổ chức bồi dưỡng 

- Các khoa tổ chức cho giảng viên bồi dưỡng học sinh sinh viên theo kế hoạch 

đã được duyệt, lựa chọn học sinh sinh viên tham gia kỳ thi tay nghề cấp trường 

năm 2022 – 2023 (mỗi nghề 4 học sinh sinh viên). 

3. Tổ chức kỳ thi tay nghề cấp trường năm 2022 – 2023 

- Khoa lập danh sách giảng viên ra đề, coi chấm thi nộp cho đồng chí Nguyễn 

Thành Sang, TP. Đào tạo - NCKH, hạn chót ngày 20/03/2023. 

- Danh sách số lượng học sinh sinh viên chính thức dự thi (nếu có thay đổi). 

- Phòng Đào tạo - NCKH phối hợp với các  Khoa lập kế hoạch tổ chức kỳ thi 

tay nghề cấp trường năm 2022 – 2023. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Chế độ bồi dưỡng: Giảng viên bồi dưỡng cho học sinh sinh viên dự thi cấp 

trường: 45 giờ/ nghề. 

- Ra đề thi và duyệt đề: Thanh toán theo quy định hiện hành. 

- Vật tư, thiết bị bồi dưỡng: Sử dụng vật tư, thiết bị thực tập theo quy định 

(nếu có phát sinh thì lập bảng dự trù và liên hệ Phòng Quản trị thiết bị). 

- Kinh phí Hội đồng thi: Được tính theo quy định hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo và NCKH: Lập kế hoạch, tham mưu với nhà trường thành 

lập ban tổ chức kỳ thi tay nghề cấp trường năm 2022 – 2023. Đôn đốc, kiểm tra 
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việc thực hiện bồi dưỡng và chọn học sinh sinh viên cấp Khoa để dự kỳ thi tay 

nghề cấp trường. 

2. Các Khoa, tổ chuyên môn: Lập kế hoạch, phân công giảng viên bồi dưỡng, 

giảng viên ra đề, giảng viên coi chấm và chọn học sinh sinh viên đăng ký thi cấp 

trường đúng kế hoạch. 

3. Phòng Quản trị thiết bị: Đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện đáp ứng các 

yêu cầu phục vụ cho việc tổ chức bồi dưỡng học sinh sinh viên và kỳ thi tay nghề 

cấp trường. 

4. Phòng Tài chính kế toán: Dự trù kinh phí vật tư, thiết bị, kinh phí giảng 

viên bồi dưỡng, kinh phí cho Hội thi và khen thưởng. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ thi tay nghề cấp trường năm học 2022 – 2023 

và bồi dưỡng học sinh sinh viên chuẩn bị tham dự Hội thi tay nghề cấp tỉnh năm 

2023 của Trường Cao đẳng nghề An Giang. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn 

đề gì vướng mắc các Khoa liên hệ Phòng Đào tạo – NCKH để được hướng dẫn 

thêm./. 

Nơi nhận: 
- HT, PHT; 

- Các Phòng, Khoa; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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ẫu đăng ký kèm theo kế hoạch của khoa 

 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 KHOA ……………………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Giảng viên bồi dưỡng và học sinh sinh viên đăng ký 

kỳ thi tay nghề cấp trường năm học 2022 – 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-Khoa….., ngày ….. tháng …... năm 2023) 
 

1. Giảng viên bồi dưỡng 

STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Chức 

vụ 

Nghề bồi 

dưỡng 
Điện thoại/ email 

Ghi 

chú 

1        
  

2        
  

3        
  

4        
  

5        
  

         Tổng cộng có ………. nghề và có ………. Giảng viên đăng bồi dưỡng. 
 

2. Học sinh sinh viên dự thi 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp Nghề tham dự 

Điện thoại/ 

email 

1 
        

2 
        

3       
  

4 
     

   

5 
     

   

 

Tổng cộng có ………. nghề và có ………. HSSV đăng ký dự thi. 

 

  An Giang, ngày        tháng        năm 2023 

  TRƯỞNG KHOA       
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