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KẾ HOẠCH
Tổ chức thi nghề dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022
Căn cứ Công văn 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông (NPT);
Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ
chức thi nghề dành cho học sinh THPT năm học 2021-2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Tạo điều kiện cho học sinh đã hoàn thành chương trình NPT tại các trường
THPT, các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo
dục) có nguyện vọng dự thi lấy giấy chứng nhận NPT.
2. Rèn luyện phẩm chất, thói quen lao động để các em học sinh có kế hoạch, kỷ
luật, kỹ thuật và ý thức bảo đảm an toàn trong lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường,
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
3. Đánh giá quá trình tổ chức dạy và học NPT tại các cơ sở giáo dục.
II. ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đối tượng dự thi
Học sinh THPT, học viên đang học Chương trình GDTX cấp THPT trong diện
xếp loại hạnh kiểm đã học và hoàn thành chương NPT theo chương trình học 105 tiết
tại các cơ sở giáo dục (trường THPT, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX,..)
và có đơn xin dự thi cấp giấy chứng nhận NPT.
2. Điều kiện dự thi
- Có đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);
- Có điểm tổng kết NPT từ trung bình (5,0 điểm) trở lên;
- Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT dự thi.
- Điểm NPT được ghi trực tiếp trong sổ điểm, có xác nhận của giáo viên dạy
nghề và Thủ trưởng cơ sở giáo dục.
- Thí sinh vắng thi môn lý thuyết sẽ không được dự thi môn thực hành.
3. Hồ sơ đăng ký dự thi
3.1. Tờ trình xin dự thi của cơ sở giáo dục;
3.2. Số liệu đăng ký thi NPT gồm các thông tin: Số lượng học sinh đăng ký dự
thi; Môn (nghề) thi; Giáo viên giảng dạy; Số ca (đợt) thi thực hành; Số máy tính đối
với nghề Tin học và số lượng dụng cụ thực hành đối với NPT khác.
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3.3. Danh sách giáo viên phụ trách phần mềm thi NPT gồm các thông tin: Họ và
tên; Trình độ chuyên môn; Số điện thoại; Địa chỉ Email.
3.4. Danh sách đề nghị cán bộ, giáo viên tham gia coi thi (theo mẫu), gồm: 01
Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó chủ tịch chuyên môn, 01 thư ký coi thi tại đơn vị khác; 01
Phó chủ tịch phụ trách CSVC và 01 thư ký sở tại; giám thị, giám khảo: coi thi lý
thuyết sở tại, coi chấm thi thực hành tại đơn vị khác.
3.5. Đề thi đề xuất: Mỗi cơ sở giáo dục xây dựng 01 đề lý thuyết và 01 đề thực
hành (kèm theo đáp án chi tiết và thang điểm).
3.6. Lệ phí thi theo quy định hiện hành.
Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Giáo dục Trung học, Sở
GD&ĐT trước ngày 30/10/2021 qua địa chỉ Email: nvthanh@binhphuoc.edu.vn.
4. Hồ sơ thi nghề tại Hội đồng thi
4.1. Đơn xin dự thi của học sinh
4.2. Danh sách niêm yết phòng thi in từ phần mềm Quản lý thi
4.3. Phiếu thu bài thi thực hành in từ phần mềm Quản lý thi
4.4. Phiếu thu bài thi lý thuyết in từ phần mềm Quản lý thi.
4.5. Sổ gọi tên, ghi điểm có điểm học NPT của học sinh có chữ ký, xác nhận của
giáo viên dạy và Thủ trưởng cơ sở giáo dục.
4.6. Giấy khai sinh của học sinh (Photocopy).
III. TỔ CHỨC THI
1. Danh sách thí sinh và phòng thi
- Danh sách thí sinh được nhập vào phần mềm Quản lý thi nghề.
- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi được lập theo từng nghề.
- Phòng thi được xếp riêng theo từng nghề; mỗi phòng thi có 24 thí sinh. Trường
hợp phòng thi cuối có ít hơn 5 thí sinh thì được xếp thi ghép với phòng thi kế trước.
- Trong mỗi hội đồng thi, việc lập danh sách thí sinh dự thi ở mỗi phòng thi được
xếp tên thí sinh theo thứ tự a, b, c,…
- Mỗi thí sinh có một số báo danh. Số báo danh của thí sinh gồm 6 chữ số, trong
đó 2 số đầu là mã Hội đồng thi, 4 số sau là số báo danh của thí sinh. Số báo danh của
thí sinh được sắp xếp tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của Hội đồng thi, đảm bảo
trong Hội đồng thi không có thí sinh trùng số báo danh.
Lưu ý: Phần mềm Quản lý thi nghề do Sở GD&ĐT cấp và gửi qua email sau
khi nhận được hồ sơ đăng ký thi NPT của các đơn vị.
2. Chuẩn bị cơ sở vật chất
- Đối với nghề Tin học: Các cơ sở giáo dục chuẩn bị đĩa CD (khuyến cáo sử
dụng đĩa CD loại Maxell còn nguyên nhãn) để ghi dữ liệu bài thi của thí sinh.
- Đối với nghề Điện, nghề Trồng nấm và các nghề khác: Các cơ sở giáo dục có
trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ theo yêu cầu cho từng học sinh. Tất

3
cả các thiết bị, dụng cụ phải đảm bảo chưa được ghép nối, lắp đặt trước nếu các thao
tác đó do thí sinh thực hiện.
- Phiếu chấm điểm thực hành gồm mẫu phiếu chấm cá nhân cho từng học sinh
(02 phiếu/thí sinh) và mẫu phiếu thống nhất điểm của các thí sinh ở từng ca thi.
- Thẻ dự thi NPT của học sinh được sử dụng Thẻ học sinh hoặc Giấy chứng
minh nhân dân để dự thi.
* Đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm sẽ được Sở GD&ĐT chuyển giao cùng đề thi
đến các Hội đồng thi từ 06 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 24/11/2021.
3. Môn thi, nội dung, hình thức và thời gian thi
3.1. Môn thi:
Kỳ thi NPT gồm 02 môn thi lý thuyết và thực hành của các NPT được dạy trong
cơ sở giáo dục 105 do Bộ GD&ĐT quy định.
3.2. Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình NPT hiện hành do Bộ GD&ĐT
ban hành.
3.3. Thời gian thi
Từ ngày 21/11/2021 đến ngày 22/11/2021, Sở GD&ĐT tiến hành kiểm tra điều
kiện dự thi (hồ sơ dự thi của thí sinh, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi) đối với các cơ sở
giáo dục đăng ký thi NPT.
Từ ngày 25/11/2021 đến ngày 26/11/2021, tiến hành thi lý thuyết và thực hành.
3.3.1. Thi lý thuyết:
- Đề thi lý thuyết cho tất cả các nghề phổ thông bậc THPT có 40 câu hỏi trắc
nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, tính điểm hệ số 1.
- Vào lúc 06 giờ 45 phút, ngày 25/11/2021 gọi thí sinh vào phòng thi, từ 07 giờ
15 phút đến 08 giờ 00 phút làm bài thi lý thuyết.
- Kết thúc thời gian làm bài thi lý thuyết, giám thị coi thi yêu cầu thí sinh ghi mã
đề thi và ký tên vào phiếu thu bài thi; kiểm tra và đối chiếu Mã đề thi của thí sinh
trước khi cho thí sinh ra khỏi phòng thi.
3.3.2. Thi thực hành:
- Từ 08 giờ 30 phút, ngày 25/11/2021 tiến hành thi thực hành đến khi hoàn thành
nhiệm vụ.
- Thi theo từng ca, mỗi ca một đề thực hành riêng. Nếu các cơ sở giáo dục đảm
bảo dụng cụ, thiết bị cho tất cả thí sinh thi cùng 01 ca thì sử dụng chung một đề thực
hành của ca đó. Sau khi thí sinh thi thực hành xong, giám khảo sẽ tiến hành thu bài
hoặc chấm theo quy định.
- Học sinh trình bày quy trình hoặc thực hiện hoàn thành một sản phẩm theo yêu
cầu tùy theo từng NPT, thời gian làm bài 60 phút, tính điểm hệ số 3.
- Ngay sau khi thi xong các Điểm thi tiến hành đóng gói toàn bộ bài thi, hồ sơ thi
và gửi về Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT theo quy định.
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Trường hợp có sự cố phải tổ chức thi sau ngày 27/11/2021 thì Chủ tịch Hội đồng
thi phải báo cáo về Thường trực Ban tổ chức thi qua số điện thoại 0919.100.045 để có
hướng giải quyết.
Lưu ý: Thời gian thi có thể thay đổi tùy vào tình hình diễn biến của dịch
bệnh Covid-19 và phải được kiểm soát trên địa bàn tỉnh.
3.4. Một số lưu ý
3.4.1 Đối với nghề Tin học văn phòng
+ Ghi dữ liệu bài thi của thí sinh theo từng ca vào đĩa CD (mỗi ca ghi chung vào
01 đĩa). Các đĩa CD chứa dữ liệu bài thi phải có nhãn, ghi rõ ca thi thứ mấy, số lượng
bài thi, Hội đồng thi và chữ ký của giám thị coi thi.
+ Giám thị kiểm tra bài thi của thí sinh sau khi ghi để đảm bảo trong quá trình
ghi không bị lỗi hoặc sai sót và phải có sự chứng kiến của thí sinh sau đó mới cho thí
sinh ký nộp bài, ra khỏi phòng thi.
+ Bài thi của thí sinh không cần in ra giấy A4 nhưng phải có thêm 01 đĩa CD dự
phòng để ghi tất cả các dữ liệu bài thi của thí sinh ở các ca thi khác nhau, mỗi ca 01
thư mục riêng.
+ Trong quá trình giám thị chép bài thi của thí sinh và tiến hành ghi vào đĩa CD
phải có sự giám sát của Thanh tra hội đồng thi.
3.4.2 Đối với các nghề khác
- Các nghề khác nghề Tin học, môn thi thực hành được tổ chức chấm tại Hội
đồng coi thi. Sau khi 02 giám khảo chấm độc lập xong thì thống nhất điểm và ghi vào
“Phiếu thống nhất điểm thực hành”. Điểm của bài thi sau khi thống nhất của hai giám
khảo làm tròn một số thập phân.
- Nghề Điện: Sau khi học sinh thi thực hành xong, giám khảo sẽ đi đến từng
phòng thi để chấm.
- Nghề Trồng nấm: Sau khi thi thực hành xong, thí sinh sẽ đưa sản phẩm đến bàn
của giám khảo để chấm, thí sinh nào làm xong trước sẽ được chấm trước.
3.4.3 Phiếu chấm điểm, ghi điểm thực hành
Phiếu chấm điểm thực hành gồm: Phiếu chấm cá nhân và Phiếu thống nhất điểm
thực hành của thí sinh ở từng ca thi (theo mẫu đính kèm).
IV. ĐỊA ĐIỂM THI VÀ HỒ SƠ NỘP SAU KHI THI
1. Địa điểm thi
Địa điểm thi của các Hội đồng do Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập
trên cơ sở đề xuất của các cơ sở giáo dục.
2. Hồ sơ nộp sau khi thi
Sau khi thi xong, Chủ tịch Hội đồng thi đóng gói hồ sơ thi, bên ngoài ghi rõ tên
hội đồng thi, nghề thi, số lượng học sinh dự thi - vắng thi và ký, đóng dấu nộp về
Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT gồm:
2.1. Dữ liệu thi trích xuất từ phần mềm Quản lý thi sau khi đã điều chỉnh các
thông tin sai sót của học sinh;
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2.2. Phiếu thu bài thi lý thuyết và thực hành có đầy đủ chữ ký của học sinh, giám
thị coi thi và Chủ tịch Hội đồng thi;
2.3. Phiếu trả lời bài thi trắc nghiệm đối với môn thi lý thuyết;
2.4. Phiếu chấm điểm bài thi thực hành (Phiếu chấm cá nhân, Phiếu chấm thống
nhất nếu thi khác nghề Tin học);
2.5. Sổ biên bản kỳ thi NPT;
2.6. Các biên bản khác có liên quan.
V. TỔ CHỨC COI THI
1. Hội đồng thi
Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi.
1.1. Thành phần Hội đồng thi
- Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục
- Phó Chủ tịch chuyên môn: Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng bộ môn các cơ sở
giáo dục.
- Phó Chủ tịch CSVC: Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC của cơ sở giáo dục nơi
đặt Hội đồng thi NPT.
- Thư ký: Tổ trưởng, giáo viên các cơ sở giáo dục.
- Ủy viên (giám thị, giám khảo): Giáo viên các cơ sở giáo dục.
1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi
- Tiếp nhận đề thi từ Hội đồng ra đề; tổ chức bàn giao đề thi đến các điểm côi
thi; chỉ đạo và tổ chức coi thi, bảo quản bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm theo
quy định của Sở; giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan; tổng kết công tác
thuộc phạm vi được giao; thực hiện khen thưởng, kỷ luật theo chức năng, quyền hạn
và quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo và chuyển dữ liệu thi về Sở GD&ĐT
đúng thời gian quy định.
- Chỉ đạo, xử lý các vấn đề diễn ra tại các điểm coi thi, chấm thi của Hội đồng thi
theo quy chế thi;
- Báo cáo, xin ý kiến Ban tổ chức thi về tình hình tổ chức thi để xử lý các tình
huống vượt thẩm quyền;
- Thanh quyết toán và hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán cho các cơ sở
giáo dục;
- Hội đồng thi sử dụng con dấu của cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi;
1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thi
- Phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế và hướng dẫn thi;
- Quyết định và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi
được giao phụ trách; Chỉ đạo các bộ phận thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy
định theo thẩm quyền;
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- Báo cáo kịp thời với Ban tổ chức thi về công tác tổ chức thi của Hội đồng thi;
kiến nghị với Ban tổ chức thi các giải pháp đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng thi;
- Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý thông tin, bằng chứng về vi phạm quy chế thi
theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành.
1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng thi
Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng thi phân công và thay mặt Chủ tịch
Hội đồng thi giải quyết các công việc khi được Chủ tịch Hội đồng thi ủy quyền.
1.5. Thư ký Hội đồng thi
- Tiếp nhận phần mềm Quản lý thi và dữ liệu do Sở GD&ĐT chuyển giao, lập
danh sách thí sinh dự thi, xếp phòng thi lý thuyết, thực hành và điều chỉnh các thông
tin sai sót của học sinh;
- Quản lý các tài liệu liên quan tới Hội đồng thi;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thi phân công.
1.6. Ủy viên Hội đồng thi
- Kiểm tra hồ sơ và đối chiếu các thông tin của thí sinh trên Danh sách niêm yết
hoặc Phiếu thu bài thi lý thuyết, thực hành in từ phần mềm quản lý thi NPT với Giấy
khai sinh, đảm bảo các thông tin phải chính xác và khớp với Giấy khai sinh của thí
sinh;
- Thực hiện các nhiệm vụ coi thi, chấm thi do lãnh đạo Hội đồng phân công.
2. Thanh tra, kiểm tra
- Kiểm tra điều kiện dự thi của thí sinh;
- Kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi;
- Thanh tra coi thi, chấm thi theo Quy chế thanh tra.
VI. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức thi NPT thực hiện theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND
02/8/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Quy định mức thu, chi thi nghề phổ
thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Hướng dẫn số 3786/HD-SGDĐT ngày 12/9/2016
của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn mức thu, chi thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh
Bình Phước.
Các cơ sở giáo dục tổ chức thu lệ phí thi của thí sinh và nộp về Sở GD&ĐT
chậm nhất vào ngày 27/11/2021.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Sở GD&ĐT
1.1. Giao Phòng Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên
quan tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT:
+ Tổ chức Hội nghị thi NPT nhằm quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên quy
chế, quy định và công tác tổ chức thi trước khi diễn ra kỳ thi 10 ngày.
+ Tổ chức kỳ thi NPT theo đúng các quy định hiện hành; Hướng dẫn các cơ sở
giáo dục nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu, sắp xếp phòng thi;
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+ Hướng dẫn sử dụng, quyết toán kinh phí thi;
+ Thành lập Hội đồng thi cấp tỉnh;
+ Thành lập các ban: ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi;
+ Thành lập các đoàn: kiểm tra điều kiện dự thi, giao đề thi, ấn phẩm cho các hội
đồng thi;
+ Công bố kết quả thi và cấp giấy chứng nhận NPT theo quy định;
1.2. Giao phòng Thanh tra chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học và
các phòng, ban liên quan tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT thành lập Đoàn Thanh tra
coi thi, chấm thi theo quy định.
2. Đối với các cơ sở giáo dục
2.1. Tổ chức triển khai Kế hoạch này đến tất cả các em học sinh biết để đăng ký
thi theo tinh thần tự nguyện;
2.2. Tổng hợp hồ sơ thi gửi về Sở GD&ĐT theo quy định tại mục 3, phần II.
2.3. Tổng hợp và nộp hồ sơ sau khi thi về Sở GD&ĐT theo quy định tại mục 2,
phần IV;
2.4. Tổ chức thu và tổng hợp lệ phí thi nghề nộp về Sở GD&ĐT theo quy định
tại phần VI.
2.5. Nhập thông tin học sinh đăng ký dự thi theo từng nghề đúng với giấy khai
sinh, học bạ, sổ gọi tên và ghi điểm vào phần mềm quản lý thi NPT;
2.6. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi theo quy định;
2.7. Lập danh sách đề xuất đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ tiêu chuẩn
làm nhiệm vụ thi.
Sở GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục nghiên cứu kỹ kế hoạch, đồng thời thông
báo rộng rãi cho học sinh biết để đăng ký dự thi. Trong quá trình tổ chức thực hiện
nếu cần trao đổi xin vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT, điện
thoại 02713.879.107, Email: trunghoc@binhphuoc.edu.vn để được hỗ trợ, giải đáp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các TT GDTX, GDNN-GDTX;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

