
KẾ HOẠCH  

TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP  
CAO ĐẲNG KHÓA 17.1, TRUNG CẤP KHÓA 18.3 (lần 2) VÀ CÁC KHÓA 

THI TỐT NGHIỆP KHÓA 19.4 (lần 1) 

  

Căn cứ Quyết định số 117 /QĐ-CĐN, ngày 24 tháng10 năm 2017 của Hiệu 
trưởng trường Cao đẳng nghề Cần Thơ về việc ban hành Quy chế  đào tạo cao đẳng 
và trung cấp hệ chính quy theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 
nghiệp;  

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ lập kế hoạch thi tốt nghiệp trình độ cao đẳng/ 
cao đẳng nghề, trình độ trung cấp/trung cấp nghề cho học sinh sinh viên khóa 17.1, 
18.3 (lần 2) và các khóa trước, thi tốt nghiệp khóa 19.4 (lần 1)   

1. Đối tượng dự thi: 
Sinh viên cao đẳng 19.4; học sinh sinh viên cao đẳng nghề, trung cấp nghề, 

trung cấp các khóa trước đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp; 

2. Thời gian:  Từ ngày 23/12/2020 đến 28/12/2020 
3. Nội dung và hình thức thi: 

TT Nội dung thi Hình thức thi Thời gian làm bài thi 

1 
Lý thuyết tổng hợp 
nghề nghiệp 

Thi viết tự luận, trắc nghiệm ≤ 180 phút 

2 Chính trị Trắc nghiệm 60 phút 
3 Thực hành nghề 

nghiệp 
Thi thực hành kỹ năng nghề               ≤ 8 giờ 

Thi văn hóa đối với các lớp trung cấp nghề  
4 Toán Thi viết tự luận ≤ 90 Phút 
5 Ngữ văn Thi viết tự luận ≤ 90 Phút 
6 Lý Thi viết tự luận ≤ 90 Phút 
7 Hóa Thi viết tự luận ≤ 90 Phút 

  
Đề thi và đáp án do Ban đề thi xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt; 

 Đề thi thực hành nghề nghiệp phải kèm theo phiếu chấm điểm, các sơ đồ, bản 

vẽ (nếu có); 
 Nộp đề thi: các tiểu ban nộp bộ đề thi và đáp án đã in ra giấy theo mẫu quy 
định kèm theo file lưu bộ đề thi và đáp án cho Hội đồng thi. 

 

           UBND. TP. CẦN THƠ 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

 
Số:      /KH – CĐNCT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                         Cần Thơ, ngày      tháng 12 năm 2020 



4. Quy định đối với thí sinh thi: 

 Thí sinh thi phải có mặt tại phòng thi sáng 7h00, chiều 13h00 để chuẩn bị; 
 Trang phục dự thi: Đồng phục và bảo hộ lao động theo quy định của nhà 
trường; 

 Vào phòng thi phải xuất trình thẻ HSSV, CMND/CCCD; 
 Đối với HSSV các khóa trước phải có đăng ký thi lại tốt nghiệp; 
5. Tiến độ thực hiện: 

Thời gian Nội dung công việc Bộ phận thực hiện 

Từ 01/12/2020  
đến 10/12/2020 

Biên soạn, chuẩn bị đề thi tốt nghiệp Khoa, tổ bộ môn 

Lập Quyết định thành lập Hội đồng 
thi và các Ban  

Phòng Đào tạo 

Từ 07/12/2020 
đến  19/12/2020 

Tổ chức ôn tập các môn Chính trị, Lý 
thuyết tổng hợp nghề nghiệp, thực 
hành nghề nghiệp 

Khoa, tổ bộ môn 

10/12/2020 Hạn cuối nhận đăng ký thi lại tốt 
nghiệp của các khóa trước 

Phòng Đào tạo 

07/12/2020 
Hạn chót nộp, nhập điểm tất cả các 
MĐ, MH 

Khoa, tổ bộ môn 

11/12/2020 Công bố điểm số toàn khóa  Phòng Đào tạo 

11/12/2020 Niêm yết kết quả học tập toàn khóa Phòng Đào tạo 

14h30 14/12/2020 
Họp xét duyệt danh sách HSSV đủ 
điều kiện dự thi tốt nghiệp 

BGH, Phòng Đào tạo, 
Khoa, tổ bộ môn 

15/12/2020 Công bố danh sách HSSV dự thi Phòng Đào tạo 

15/12 đến 
19/12/2020 

Bốc thăm, chuẩn bị đề thi 
Hội đồng thi, BGH, PĐT, 
Thanh tra ĐT. 

Từ 21/12/2020 
đến 27/12/2020 

Thi tốt nghiệp: 
+ Thi chính trị 
+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp và 
thực hành nghề nghiệp 
+ Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn 

Phòng Đào tạo 

Từ 28/12/2020 
đến 31/12/2020 

Chấm thi tốt nghiệp lý thuyết tổng 
hợp nghề nghiệp, chính trị, văn hóa 

Khoa, tổ bộ môn 

04/01/2021 Nộp kết quả điểm Khoa, tổ bộ môn 

Từ 04/01/2021 
đến 08/01/2021 

Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp 
Ban thư ký 

09/01/2021 Niêm yết điểm thi tốt nghiệp  
Ban thư ký 
 

Từ 11/01 đến Nhận đơn phúc khảo Ban thư ký 



16h00’ ngày 
13/01/2021 

14/01/2021 -
16/01/2021 

Chấm phúc khảo 
Khoa, tổ bộ môn 

14h30 18/01/2021 Họp xét kết quả thi tốt nghiệp và ra 
Quyết định công nhận kết quả thi 

Phòng Đào tạo 

Từ ngày 
18/02/2021 

HSSV tốt nghiệp nhận giấy chứng 
nhận tốt nghiệp tạm thời 

Phòng Đào tạo 

 
6. Lịch thi tốt nghiệp 

Thời gian Nội dung công việc Bộ phận thực hiện 

Từ 21/12/2020 
đến 25/12/2020 

Thi Thực hành nghề nghiệp 
(các lớp TCN - CĐN)  

Khoa, tổ bộ môn 

7h30  
ngày 26/12/2020 

Thi Chính trị (các lớp TC/TCN – 
CĐ/CĐN)  

Phòng Đào tạo 

13h30’  
ngày 26/12/2020 

Thi Lý thuyết tổng hợp nghề 
nghiệp (các lớp TC/TCN – 
CĐ/CĐN) 

Phòng Đào tạo 

7h30 ngày 22/12/2020 Thi Toán (HS đăng ký thi lại) Phòng Đào tạo 

13h30 ngày 22/12/2020 Thi Lý (HS đăng ký thi lại) Phòng Đào tạo 

7h30 ngày 23/12/2020 Thi Hóa (HS đăng ký thi lại) Phòng Đào tạo 

13h30 ngày 24/12/2020 Thi Tiếng Việt (HS đăng ký thi 
lại) 

Phòng Đào tạo 

 
7. Tổ chức thực hiện:  

Các Khoa/ Bộ môn lập kế hoạch thi tốt nghiệp và ôn tập gửi về Phòng Đào tạo  
chậm nhất ngày 06/12/2020.  Lịch thi thực hành nghề nghiệp các Khoa/ Bộ môn nộp 
về Phòng Đào tạo chậm nhất ngày  15/12/2020.    

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Khóa 17.1, 18.3 (lần 2)  và các 
khóa, liên thông cao đẳng  Khóa 19.4 (lần 1), yêu cầu tất cả các phòng, khoa, bộ môn, 
giảng viên và HSSV tổ chức thực hiện tốt kế hoạch trên./. 

 
Nơi nhận:                 HIỆU TRƯỞNG  
- Ban giám hiệu;  

- Phòng, khoa/ bộ môn; 
- Lưu VT, ĐT.   
                                                                                      

 
 
 

 


