
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 429/KH-CĐN An Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng khóa K1 – Kiên Giang (2020 – 2023),  

Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Khóa ngày 11 tháng 4 năm 2023 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phải nghiêm túc, an toàn, phản ánh đúng thực chất 

kiến thức đã truyền đạt cho sinh viên. 

- Đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ, chính xác, khách quan và thống nhất trong 

công tác tổ chức thi, đánh giá kết quả thi của sinh viên, góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo của trường nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong thi cử. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung đề thi tốt nghiệp phải nằm trong chương trình và đáp ứng được 

yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của sinh viên. 

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình tổ chức thi.  

- Công tác kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả học tập phải bám sát quy 

định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng dự thi: sinh viên lớp C-KTL/K1.KG 

2. Số liệu: 25 sinh viên. 

3. Thời gian thi các môn 

- Môn chính trị trình độ cao đẳng thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. 

- Môn lý thuyết chuyên môn nghề (tự luận) thời gian: 180 phút. 

- Môn thực hành nghề: Tùy theo tính chất công việc của bài thi thời gian làm 

bài không quá 24 giờ (mỗi ngày không quá 8 giờ). 

4. Địa điểm thi 

- Điểm thi tại Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

- Tổng số phòng thi dự kiến: 01, bố trí phòng C2008 dãy C. 
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- Phòng Hội đồng: 01, bố trí phòng C2007 dãy C. 

5. Lịch hoạt động 

Bắt đầu từ ngày 03/4/2023 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể: 

- Ngày 03/4/2023: Sáng 8 giờ 00 phút Hội đồng thi tốt nghiệp họp phiên đầu 

tiên, xét tư cách dự thi tốt nghiệp, phân công các thành viên trong Hội đồng. 

- Từ ngày 03/4/2023 đến 04/4/2023: Ban thường trực và Ban thư ký làm việc 

chuẩn bị cho kỳ thi. 

- 08 giờ 00 phút ngày 05/4/2023 bốc thăm đề thi tốt nghiệp. 

- Ngày 11/4/2023: 

+ 14 giờ 00 phút Họp Ban coi thi tại phòng C2007 dãy C. 

+ 15 giờ 00 phút Sinh hoạt thí sinh tại phòng thi. 

- Ngày 12/4/2023: 

+ Sáng 7 giờ 00 phút thi môn chính trị. 

+ Chiều 13 giờ 00 phút thi môn lý thuyết chuyên môn nghề. 

- Ngày 13/4/2023 đến hết ngày 14/4/2023 thi môn thực hành nghề.  

- 08 giờ 00 phút ngày 17/4/2023 Lãnh đạo Ban chấm thi họp, làm phách bài 

thi. 

- Ngày 18/4/2023, 08 giờ 00 phút Họp toàn thể ban chấm thi, thảo luận, thống 

nhất đáp án, thang điểm và chấm thử. 

- Từ ngày 18/4/2023 đến ngày 19/4/2023 chấm thi, lên kết quả. 

- Ngày 20/4/2023 họp Hội đồng xét kết quả tốt nghiệp và công bố kết quả thi. 

Hội đồng và Thường trực hội đồng họp khi có việc cần giải quyết. Các ban 

họp theo sắp xếp của Trưởng ban. 

III. NHIỆM VỤ PHÒNG KHOA 

1. Giáo viên chủ nhiệm  

- Kiểm tra việc ghi điểm số của giáo viên bộ môn giảng dạy của lớp mình 

trong sổ lên lớp hàng ngày và sổ kết quả học tập của sinh viên. 

- Tiến hành tính điểm tổng kết học kỳ 2, tổng kết năm học, ghi, phê vào sổ lên 

lớp hàng ngày và tập hợp phiếu điểm của sinh viên. 
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- Tính điểm trung bình chung toàn khóa của sinh viên (theo mẫu chung) và 

tiến hành lập danh sách học sinh sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp và không đủ 

điều kiện dự thi tốt nghiệp nộp về Khoa. 

2. Khoa Điện 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra số môn học/ mô đun toàn khóa so với chương trình 

đào tạo (tránh tình trạng giảng dạy còn thiếu môn học/ mô đun trong chương trình đào 

tạo). 

- Lập bảng dự trù vật tư thực hành cho kỳ thi tốt nghiệp. 

- Tổng hợp lịch thi thực hành của khoa, ghi rõ số ca và xưởng tổ chức thi gửi 

về phòng Đào tạo - NCKH (Nộp cho cô Nguyễn Thị Kim Hoàng). 

- Rà soát ngân hàng đề thi tốt nghiệp và nộp về đồng chí Nguyễn Thành Sang 

trước ngày 30/3/2023. 

3. Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học 

- Lập kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp. 

- Tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp. 

- Tham mưu Chủ tịch Hội đồng thành lập ban thư ký, ban đề thi và các ban 

giúp việc của Hội đồng. 

- Lập danh sách phòng thi và chuẩn bị các loại hồ sơ, ấn chỉ liên quan đến kỳ 

thi. 

- Phối hợp với khoa Điện tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của sinh 

viên. 

4. Phòng Quản trị thiết bị 

Chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi (Hội trường, phòng 

thi, âm thanh, văn phòng phẩm…). 

5. Phòng Tài chính Kế toán 

 Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang dự trù kinh phí, thanh toán 

chế độ cho kỳ thi. 

6. Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang 

- Thông báo cho sinh viên lịch thi tốt nghiệp. 

- Chịu trách nhiệm đưa, đón sinh viên tham gia kỳ thi. 

- Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề An Giang trong các hoạt động tổ chức 

kỳ thi và thanh toán chế độ hội đồng thi. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi tốt phần chuyên môn trình độ cao đẳng khóa 

K1 – Kiên Giang (2020 – 2023), Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, 

Khóa ngày 11 tháng 4 năm 2023, yêu cầu các phòng, khoa có liên quan phối hợp 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TCGDNN;  

- UBND tỉnh AG;  

- Sở LĐTBXH AG; 

- Trường CĐN Kiên Giang; 

- Ban giám hiệu; 

- Các Phòng, Khoa; 

- Lưu: VT, ĐTNCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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