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KẾ HOẠCH  
Thi tốt nghiệp phần Chính trị trình độ trung cấp K5 (2021 – 2023), 

cao đẳng K5 (2021-2024) và phần chuyên môn trình độ Trung cấp K4 (2020 – 2022) 

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2021 – 2022 của Trường Cao đẳng nghề An 

Giang; 

Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 2021 – 2022 số 249/CĐN-ĐTNCKH ngày 

09/02/2022. 

Trường Cao đẳng nghề An Giang lập Kế hoạch thi tốt nghiệp phần chính trị 

trình độ trung cấp K5 (2021 – 2023), cao đẳng K5 (2021-2024) và phần chuyên 

môn trình độ Trung cấp K4 (2020 – 2022), cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu 

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

chất kiến thức và kỹ năng thực hành của học sinh. 

- Tổ chức đào tạo đầy đủ các môn học, mô đun của chương trình đào tạo trình 

độ Trung cấp đúng quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp ban hành theo 

Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội. 

- Nội dung đề thi tốt nghiệp phải nằm trong chương trình đào tạo của Nhà 

trường và đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng 

của học sinh đã tích lũy được trong quá trình học tập và rèn luyện.  

2. Đối tượng thi tốt nghiệp 

- Học sinh sinh viên trình độ trung cấp và cao đẳng tuyển sinh năm 2021 đã 

hoàn thì chương trình học môn chính trị. 

- Học sinh trình độ trung cấp tuyển sinh năm 2020 đã hoàn thành chương 

trình đào tạo theo quy định. 

- Học sinh trình độ trung cấp các năm trước chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp, 

năm nay đã hoàn thành phần kiến thức còn nợ và được xét đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp.  

- Học sinh sinh viên thi hỏng tốt nghiệp các năm trước về đăng ký thi lại tốt 

nghiệp. 

* Ghi chú: Đối với học sinh, sinh viên thi lại tốt nghiệp phải có đơn đăng ký 

cho phòng Đào tạo - NCKH trước khi tổ chức thi tốt nghiệp 15 ngày.  
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3. Dự kiến thời gian thi 

Kỳ Thi tốt nghiệp phần Chính trị trình độ trung cấp K5 (2021 – 2023), Cao 

đẳng K5 (2021-2024) và phần chuyên môn trình độ Trung cấp K4 (2020 – 2022), 

dự kiến kỳ thi tổ chức từ ngày 12/9/2022 đến khi hoàn thành.  

4. Môn thi tốt nghiệp và thời gian làm bài thi 

a) Phần Chính trị trình độ trung cấp và cao đẳng K5 

TT Môn thi 
Thời gian thi 

Trình độ cao đẳng 

Thời gian thi 

Trình độ trung cấp 

1 Chính trị   
60 phút 

(trắc nghiệm) 

60 phút 

(trắc nghiệm) 

b) Phần chuyên môn trình độ Trung cấp K4 (2020 – 2022) 

 

TT 

 

Trình độ đào tạo 

Môn  

Lý thuyết  

tổng hợp 

Môn 

Thực hành 

1 Trung cấp   
150 phút 

(thi viết) 

Không quá 24 giờ 

(thi thực hành) 

- Đề thi tốt nghiệp: sử dụng ngân hàng đề thi tốt nghiệp chung của trường 

Cao đẳng nghề An Giang (riêng các ngành, nghề chưa có ngân hàng đề thi thì phân 

công giảng viên ra đề). 

5. Thời gian xét điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Các khoa tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp theo đúng Thông tư số 

09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội và gửi hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của khoa về phòng Đào tạo - 

NCKH trước khi tổ chức thi 2 tuần. 

* Hồ sơ gồm: 

- Biên bản xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của khoa. 

- Bảng tổng kết toàn khóa của từng lớp. 

- Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. 

- Danh sách học sinh không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. 
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* Lưu ý:   

- Thực hiện các biểu mẫu theo đúng quy trình tổ chức thi tốt nghiệp. 

- Các khoa chịu trách nhiệm rà soát chỉnh sửa lại ngân hàng đề thi tốt 

nghiệp nộp lại cho thầy Nguyễn Thành Sang chậm nhất ngày 05 tháng 9 năm 

2022 (đối với các ngân hàng đề không điều chỉnh thì phải có văn bản không 

điều chỉnh).  

- Giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo khoa phải rà soát lại điểm tổng kết môn 

học, mô-đun của tất cả các môn học, mô-đun trong toàn khóa học và môn chính trị 

(phải đạt từ 5,0 trở lên) để xét điều kiện dự thi. 

- Phòng Đào tạo - NCKH, phòng Công tác HSSV-QHDN-HTQT, phòng Tài 

chính – Kế toán kiểm tra: học phí, hồ sơ đầu vào; Kết quả học tập, rèn luyện của 

các năm học; tham gia chương trình giáo dục Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục 

và HIV; Bảng tổng kết toàn khóa và việc thực hiện các quy định của nhà trường 

đối với học sinh và hồ sơ xét điều kiện dự thi tốt nghiệp của các khoa báo cáo cho 

Hội đồng thi tốt nghiệp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học sinh theo đúng quy 

định. 

Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các phòng, khoa phổ biến đến giáo viên chủ 

nhiệm, giáo viên bộ môn, học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./. 

Nơi nhận:                                                         
         - UBND tỉnh AG; 

            - BGH;     

         - Các Phòng, Khoa;                             

 - Lưu: VT, P.ĐTNCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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