UBND TP. CẦN THƠ
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2176/SGDĐT-GDTrH

Cần Thơ, ngày 25 tháng 8 năm 2020

Về việc tổ chức thi nghề phổ thông
khóa tháng 10 năm 2020
Kính gửi: - Các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các trường trung học phổ thông;
- Trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Các trung tâm GDNN – GDTX quận, huyện;
- Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo.
Thực hiện Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông;
Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức thi nghề phổ thông khóa tháng 10 năm 2020,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
I. VIỆC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG
Việc tổ chức, quản lý dạy và học nghề phổ thông tại các đơn vị thực hiện đúng
theo nội dung chương trình nghề phổ thông hiện hành.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, ĐIỀU KIỆN DỰ THI, THỜI GIAN THI, NỘI
DUNG THI, BÀI THI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
1. Đối tượng dự thi
Học sinh lớp 9 và lớp 12 năm học 2020-2021.
2. Điều kiện dự thi
a) Học sinh đã học hết chương trình một nghề phổ thông theo quy định (cấp
Trung học cơ sở (THCS): 70 tiết, cấp Trung học phổ thông (THPT): 105 tiết).
b) Điểm tổng kết học nghề phổ thông đạt trung bình (5,0 điểm) trở lên.
* Chế độ cho điểm: Giáo viên dạy nghề thực hiện chế độ cho điểm đối với mỗi
học sinh trong một chương trình nghề như sau:
- Kiểm tra miệng: ít nhất 1 lần, hệ số 1.
- Kiểm tra lý thuyết: ít nhất 2 bài, hệ số 1.
- Kiểm tra thực hành: ít nhất 3 bài, hệ số 2.
* Cách tính điểm tổng kết nghề phổ thông:
Điểm tổng kết nghề phổ thông là trung bình cộng của tổng số điểm kiểm tra
miệng, kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành sau khi đã tính hệ số:
ĐTK nghề =

ts điểm KT miệng + ts điểm KT lý thuyết + (ts điểm KT thực hành x hệ số)
tổng hệ số các bài kiểm tra

c) Học sinh không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình nghề phổ
thông (cấp THCS nghỉ học không quá 7 tiết, cấp THPT nghỉ học không quá 11 tiết).
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3. Thời gian thi
Kỳ thi nghề phổ thông khóa tháng 10 năm 2020 tổ chức vào ngày 25 tháng 10
năm 2020.
Các phòng GDĐT, trường THPT nhận thẻ dự thi tại Trung tâm Ngoại ngữ -Tin
học và Bồi dưỡng nhà giáo từ ngày 22 tháng 10 năm 2020.
4. Lịch họp lãnh đạo các điểm coi thi
- Đại diện Sở GDĐT (các phòng chuyên môn có liên quan), tất cả Trưởng điểm
(hoặc Phó Trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất) các điểm coi thi ở các đơn vị trường
THPT, THCS họp tại Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo, số 1A,
Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vào lúc 08 giờ ngày 22
tháng 10 năm 2020.
5. Nghề dự thi
- Cấp THCS: Trồng lúa, Chăn nuôi heo, Điện dân dụng, Tin học, Móc, Thêu,
Làm và Cắm hoa, Bắt bông kem, Nấu ăn.
- Cấp THPT: Làm vườn, Nuôi cá, Điện dân dụng, Tin học, Nấu ăn.
6. Nội dung thi, bài thi
a) Nội dung thi: Toàn bộ nội dung chương trình một nghề phổ thông.
b) Loại bài thi, hệ số điểm bài thi
Học sinh dự thi phải hoàn thành hai bài thi:
- 1 bài thi lý thuyết, hệ số 1.
- 1 bài thi thực hành, hệ số 3.
c) Điểm trung bình các bài thi: là trung bình cộng của điểm bài thi lý thuyết với
điểm bài thi thực hành sau khi đã nhân hệ số (Chú ý: Điểm bài thi lý thuyết và điểm
bài thi thực hành đều được làm tròn số đến 0,5).
7. Cấp giấy chứng nhận
Học sinh dự thi nghề phổ thông đạt điểm trung bình hai bài thi từ 5,0 trở lên
và không bài thi nào có điểm dưới 3,0 được cấp giấy chứng nhận và được xếp loại
theo tiêu chuẩn như sau:
a) Loại Giỏi: Điểm trung bình hai bài thi đạt từ 9,0 đến 10 điểm.
b) Loại Khá:
- Điểm trung bình hai bài thi đạt từ 7,0 đến dưới 9,0 điểm.
- Điểm bài lý thuyết từ 5,0 điểm trở lên.
c) Loại Trung bình: Những trường hợp còn lại.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THI NGHỀ PHỔ THÔNG
KHÓA THÁNG 10 NĂM 2020
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Thành lập Hội đồng thi nghề, Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, thanh
tra thi, duyệt kết quả và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông.
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2. Các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, trường THPT, trường phổ
thông có nhiều cấp học và Trung tâm GDNN-GDTX.
- Phòng GDĐT tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các trường THCS trực thuộc
và bộ phận THCS của các trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn quận, huyện,
nhập liệu danh sách, và thống kê số lượng học sinh dự thi theo từng nghề, dự kiến
phương án thi.
- Các trường THPT thống kê số lượng, lập danh sách đăng ký dự thi của đơn vị.
- Phòng GDĐT các quận huyện, các trường THPT và trường phổ thông nhiều
cấp học nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Bồi dưỡng nhà
giáo về hộp thư điện tử (kythuat-huongnghiep@ttgdtxcantho.edu.vn), chậm nhất
vào ngày 03 tháng 10 năm 2020.
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
+ Danh sách học sinh đăng ký thi nghề (theo từng nghề), có xác nhận của lãnh
đạo nhà trường đối với cấp THPT và lãnh đạo phòng GDĐT đối với cấp THCS.
+ Phiếu ghi điểm và nhận xét kết quả học tập của từng học sinh.
- Để tránh sai sót trong công tác quản lý hồ sơ học sinh, Sở GDĐT yêu cầu các
đơn vị trường THPT và các phòng GDĐT nhập liệu chính xác theo giấy khai sinh gốc
của học sinh và theo đúng mẫu danh sách đăng ký dự thi do Sở GDĐT ban hành (khi
nhập liệu, không gõ tắt họ tên thí sinh và nơi sinh).
3. Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các đơn vị.
- Xử lý dữ liệu đăng ký dự thi, in ấn, phát hành Bảng ghi tên ghi điểm, thẻ dự
thi cấp THCS và THPTcho các đơn vị.
- Tổ chức coi và chấm thi nghề phổ thông, sơ duyệt kết quả thi và gửi về Sở
GDĐT chậm nhất 20 ngày sau khi thi.
- Lưu toàn bộ Bảng ghi tên ghi điểm (sau khi đã lên kết quả), đĩa CD đã xử lý
kết quả, các loại biên bản coi, chấm thi và toàn bộ bài thi lý thuyết và thực hành của
thí sinh tại đơn vị.
- Căn cứ vào số học sinh đăng ký dự thi để xây dựng phương án thi, triển khai
Quyết định thành lập Hội đồng thi, các Ban coi, chấm thi.
IV. MỨC THU, CHI, PHƯƠNG THỨC THU VÀ BÁO CÁO QUYẾT
TOÁN THU, CHI PHÍ DỰ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
1. Mức thu
Thực hiện theo Công văn 467/SGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 3 năm 2017 của
Sở GDĐT về mức giá, phương thức thu nộp tiền và dự toán chi tổ chức thi nghề phổ
thông năm 2017.
2. Mức chi
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học và Bồi dưỡng nhà giáo lập dự trù kinh phí chi
cho các nhiệm vụ được giao, theo phương án giá kèm theo Công văn 467/SGDĐTKHTC ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Sở GDĐT.
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Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nội dung Công văn này và Công
văn số 2493/SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc rà soát, xác nhận
thông tin học sinh thi nghề phổ thông. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có
khó khăn, đơn vị liên hệ kịp thời về Sở GDĐT thông qua Phòng Giáo dục Trung học
(đồng chí Lê Văn Huy, số điện thoại: 0939767209, địa chỉ hộp thư điện tử:
levanhuy@cantho.edu.vn) để được hướng dẫn kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
thành phố Cần Thơ
Email:
sogddt@cantho.gov.
vn
Cơ quan: UBND
thành phố Cần Thơ

Nguyễn Phúc Tăng

