SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:

TP.HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2018

136 /KH-TCBT

KẾ HOẠCH
(Về việc Thi Tốt nghiệp, Khóa 7, Ngô Nhân Tịnh-Thủ Đức)
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH
Căn cứ Thông tư số 35/2009/TT- BGDĐT ngày 13 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ công văn số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 07 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui;
Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng đào tạo,

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH
1. Môn thi
Thi tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp Khóa 7, đợt thi ngày 11/08/2018 gồm 3 môn: Giáo dục
chính trị, Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, Thực hành nghề nghiệp. Thi tại cơ sở Ngô Nhân Tịnh.
2. Đối tượng áp dụng và lệ phí
- Đối tượng:
+ HSSV tại cơ sở Ngô Nhân Tịnh gồm Khóa 7 hệ PT và PC, Khóa 6 hệ CS, và các khóa
trước chưa đỗ tốt nghiệp ngành nhưng còn lượt thi (chỉ thi những môn chưa đạt) hoặc chưa đủ điều kiện
dự thi ở các lần thi trước nay đã trả nợ và đủ điều kiện dự thi (hoàn tất học phí và các khoản phí, đã tích
lũy đủ số học phần theo ngành đào tạo, không còn học phần bị điểm dưới 5,0)
+ HSSV tại trụ sở Phú Châu - Thủ Đức gồm Khóa 7 các hệ và các khóa trước chưa đỗ tốt
nghiệp ngành (chỉ thi những môn chưa đạt) đủ điều kiện dự thi.
- Lệ phí:
STT
Ngành
1
Dược
2
Y
Sư phạm mầm non,
3
CN May và Thời trang
4
Các ngành khác

Thi lần đầu
1.100.000đ
1.100.000đ

Thi lại
370.000đ/môn
370.000đ/môn

750.000đ

250.000đ/môn

600.000đ

200.000đ/môn

Ghi chú

+ Lệ phí trên là lệ phí tổng cộng không tách rời, gồm lệ phí ôn thi, lệ phí thi lý thuyết, lệ phí
thi thực hành, các phụ liệu, vật liệu, hóa chất, dược liệu, dược phẩm phục vụ thi thực hành (nếu có)
+ HSSV nộp lệ phí trước ngày 03/08/2018
3. Thời điểm ôn thi
Theo lịch học ôn thi riêng của từng Khoa.
(HSSV xem danh sách thi và lịch ôn thi cụ thể do Phòng Đào Tạo công bố sau)
4. Giấy báo dự thi
- HSSV đủ điều kiện dự thi sẽ nhận Giấy báo dự thi từ ngày 25/07/2018 đến ngày 03/08/2018
- Quá thời hạn trên, HSSV không đến nhận, sẽ không được phép nhận giấy báo dự thi và coi như
tự ý bỏ thi tốt nghiệp, nhận điểm không theo qui định. Nhà trường không giải quyết các khiếu nại về sau.

5. Lịch thi
- Đối với HSSV Khoa Kinh tế, CNTT:
Ngày
11/08/2018
12/08/2018

Buổi
Sáng
Chiều
Sáng

Môn thi
Giáo dục Chính trị
Lý thuyết tổng hợp
Thực hành nghề nghiệp

Thời gian làm bài Giờ phát đề thi
120 phút
08 giờ 15 phút
120 phút
13 giờ 15 phút
150 phút
08 giờ 15 phút

Môn thi
Giáo dục chính trị
Lý thuyết tổng hợp
TH nghề nghiệp

Thời gian làm bài
120 phút
120 phút
180 phút

Giờ phát đề thi
08 giờ 15 phút
13 giờ 15 phút
08 giờ 15 phút

Thời gian làm bài
120 phút
120 phút
180 phút

Giờ phát đề thi
08 giờ 15 phút
13 giờ 15 phút
08 giờ 15 phút

- Đối với HSSV Khoa May:
Ngày
11/08/2018
12/08/2018

Buổi
Sáng
Chiều
Sáng

- Đối với HSSV Khoa SPMN:
Ngày
11/08/2018
12/08/2018

Buổi
Sáng
Chiều
Sáng

Môn thi
Giáo dục chính trị
Lý thuyết tổng hợp
TH nghề nghiệp

- Đối với HSSV Khoa Dược:
Ngày
Buổi
26/07/2018

Sáng

11/08/2018

Sáng
Chiều

Môn thi
TH Dược liệu
TH Hóa dược – Dược lý
TH Bào chế
Giáo dục Chính trị
Lý thuyết tổng hợp

Thời gian làm bài
15 phút
15 phút
60 phút
120 phút
120 phút

Giờ phát đề thi

Thời gian làm bài
Viết
Vấn đáp
120 phút
180 phút

Giờ phát đề thi
07 giờ 00 phút
13 giờ 00 phút
08 giờ 15 phút
13 giờ 15 phút

08 giờ 15 phút
08 giờ 15 phút
13 giờ 15 phút

- Đối với HSSV Khoa Y:
Ngày
Theo lịch
của Khoa Y
11/08/2018

Buổi
Sáng
Chiều
Sáng
Chiều

Môn thi
TH nghề nghiệp
TH nghề nghiệp
Giáo dục chính trị
Lý thuyết tổng hợp

6. Các ông bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chánh, Trưởng Khoa, các
bộ phận liên quan và HSSV chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này.
Nơi nhận:
- Các trưởng Phòng;
- Các trưởng Khoa;
- Các giáo viên chủ nhiệm;
- Dán thông báo;
- Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
ThS. Lương Quang Ngọc

