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Bắc Giang, ngày        tháng 02 năm 2013 

KẾ HOẠCH THI T ỐT NGHI ỆP 
 Khóa 44 - Hệ Trung cấp nghề đào tạo 30 tháng 

Căn cứ kế hoạch đào tạo hệ Trung cấp nghề đào tạo 30 tháng, khóa học 2010 - 2013. 
Nhà trường xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp cho các lớp H44B, H44C, Đ44B, 
Đ44C, Đ44D, N44B, N44C, T44B, Ô44B, Ô44C, ĐT44B, ĐT44C, TH44 như sau: 

Thời gian thực hiện Nội dung công việc 
Đơn vị  

thực hiện 

Từ ngày 

25/02/2013 

đến 

01/4/2013 

25/02-08/3 
- Thành lập Hội đồng thi TN và các Ban giúp 

việc HĐ. 
- P. Đào tạo 

09/3-24/3 

- Tổ chức thi lại, học lại các môn học chưa đạt 

yêu cầu. 

- Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của 

học sinh các lớp. 

- Ôn thi tốt nghiệp. 

- Làm đề thi tốt nghiệp. 

- Học sinh phải hoàn thành các khoản học phí, 

nội trú còn nợ, phí thi tốt nghiệp trước ngày 

24/3/2013. 

- P. Đào tạo 

- P. CTHS 

- P. TCKT 

- P. KT&ĐBCL 

- Các Khoa 

- Ban đề thi 

26/3 - Họp hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. - HĐ thi TN 

29/3 
- 07h00' thi môn: Chính trị.                                                                                                                            

- 13h00' thi môn: Lý thuyết nghề. 
- HĐ thi TN & 

các Tiểu ban. 
01/4-03/4 - 07h00’ Thi môn: Thực hành nghề. 

Từ ngày 

01/4/2013  

đến 

26/4/2013 

01/4-08/4 - Chấm thi tốt nghiệp. 
- Ban Chấm thi 

- Ban Thư ký 

09/4-12/4 - Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp. - Ban Thư ký 

15/4 - Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp. - HĐ thi TN 



 

 

16/4 - Công bố Danh sách công nhận tốt nghiệp. - Ban Thư ký 

26/4/2013 
- Bế giảng khóa học, phát bằng tốt nghiệp và 

tư vấn việc làm. 

- P. Đào tạo 

- P. CTHS 

- TT tư vấn du 

học & cung ứng 

nhân lực QT 

SEIKO 

* Ghi chú: Học sinh nộp phí thi tốt nghiệp 50.000 đồng/hs (nộp theo lớp), tại 
phòng Đào tạo (gặp cô Hà). Nộp các khoản học phí tại phòng Tài chính - Kế toán. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; 
- Các Phòng, Khoa; Trung tâm; 
- Tổ Website; 
- Lưu VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Thanh Hải 
 


