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UBND HUYỆN LÝ NHÂN  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 746/PGDĐT-THCS 

Về việc hướng dẫn dạy học 

và thi Nghề phổ thông năm học 2016-2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Lý Nhân, ngày 14 tháng 10 năm 2016 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện 

  

Thực hiện Công văn số 1348/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2016 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc hướng dẫn dạy học và thi Nghề phổ thông 

năm học 2016-2017; Công văn số 1317/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2015 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn coi, chấm thi Nghề phổ thông, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân hướng dẫn các đơn vị tổ chức dạy học và thi 

Nghề phổ thông (NPT), năm học 2016-2017 như sau: 

A. Dạy nghề phổ thông 

I. Đối tượng dạy và học nghề 
1. Dạy nghề: Là cán bộ, giáo viên có trình độ và năng lực chuyên môn đáp 

ứng yêu cầu dạy nghề của đơn vị và đối tượng học sinh theo quy định. 

2. Học nghề: Là học sinh lớp 8 và lớp 9 của các đơn vị. 

II. Nghề học 

1. Nghề Tin học văn phòng: Đối với các trường THCS đạt chuẩn quốc gia 

và trường THCS có đủ điều kiện dạy nghề Tin học văn phòng. 

2. Nghề Điện dân dụng: Đối với 25 trường THCS. 

III. Kế hoạch dạy và học nghề 

1. Khối lớp 8 

Dạy và học nghề trong năm học 2016-2017 (hoàn thành chương trình giáo 

dục NPT trước khi kết thúc năm học 2016-2017). Dự kiến thi vào hè 2017 

2. Khối lớp 9 

Dạy và học nghề trong học kỳ I của năm học 2016-2017 (hoàn thành 

chương trình dạy NPT cho học sinh lớp 9 trước ngày 29/10/2016) 

IV. Một số quy định chung 

1. Các đơn vị  

- Bố trí cán bộ, giáo viên dạy nghề theo đúng quy định. 

- Bố trí, sắp xếp CSVC phục vụ dạy nghề đúng quy định và đảm bảo an toàn. 

- Không dạy các tiết dạy nghề phổ thông bằng tiết tự chọn nghề (buổi sáng). 

- Dạy nghề phổ thông vào các buổi chiều, mỗi buổi chiều dạy không quá 3 tiết. 

2. Kinh phí học nghề 

Theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh 

ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam (mức thu 

không quá 2.500đồng/tiết). 

3. Hồ sơ dạy nghề 

3.1. Hồ sơ quản lý chuyên môn 

- Phân phối chương trình nghề phổ thông; 
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- Kế hoạch dạy nghề của nhà trường (Kế hoạch dạy nghề cần có số liệu học 

sinh khối 8 học nghề và dự kiến số học sinh khối 9 thi nghề năm học 2016 - 2017 

theo từng nghề); 

- Sổ gọi tên ghi điểm 

- Sổ đầu bài theo mẫu (năm học 2014-2015) có kiểm tra xác nhận của Hiệu 

trưởng. 

- Lịch báo giảng. 

3.2. Hồ sơ giáo viên dạy nghề 

- Giáo án dạy nghề; 

- Sổ điểm cá nhân.  

B. Thi nghề phổ thông 

I. Đối tượng dự thi 
Là học sinh (lớp 9) đang học tại các trường THCS đã hoàn thành chương 

trình nghề phổ thông và tự nguyện đăng ký dự thi NPT đã học. 

II. Điều kiện dự thi 

- Học sinh đã học hết chương trình NPT theo quy định (70 tiết) và 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 (nghỉ học 

không quá 7 tiết). 

III. Hồ sơ dự thi 

1. Hồ sơ dự thi gồm:  

- Danh sách thí sinh dự thi; Bảng ghi tên, ghi điểm; Thẻ dự thi của học sinh 

(thẻ phải dán ảnh và đóng dấu giáp lai của nhà trường nơi học sinh đang học). 

- Danh sách học sinh có đủ điều kiện dự thi do trường THCS lập, ghi rõ 

điểm tổng kết NPT, lập theo từng nghề (nghề Điện dân dụng, nghề Tin học văn 

phòng) theo mẫu của Sở GD&ĐT.  

Hiệu trưởng các trường THCS chịu trách nhiệm về điều kiện dự thi của thí sinh. 

2. Lập hồ sơ dự thi 

-  Danh sách thí sinh dự thi; Bảng ghi tên, ghi điểm được lập trên Excel, 

dùng Font Time New Roman (Unicode dựng sẵn) theo mẫu của Sở GD&ĐT; khi 

nhập dữ liệu phải kiểm tra kỹ bảo đảm chính xác các thông tin của thí sinh để cấp 

giấy chứng nhận. 

-  Lập danh sách thí sinh dự thi theo bảng chữ cái Tiếng Việt A, B, C,... của 

tên thí sinh theo từng nghề để đánh số báo danh và xếp phòng thi. 

- Phòng thi được xếp theo nghề dự thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh. 

Riêng phòng thi cuối cùng được xếp không quá 28 thí sinh. 

IV. Tổ chức thi, nội dung thi và cách đánh giá 

1. Tổ chức thi 

1.1. Yêu cầu chung 

a. Toàn huyện thành lập 25 Hội đồng coi thi nghề đồng thời là 25 Hội đồng 

chấm thi thực hành và lý thuyết nghề.  
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b. Các Hội đồng coi thi, chấm thi phải đảm bảo đủ số phòng thi lý thuyết, 

thực hành; có đủ điều kiện về CSVC theo quy định (nhữmg trường hợp đặc biệt 

về cơ sở vật chất không đủ phòng thi phải báo cáo và xin ý kiến Phòng GD&ĐT). 

* Riêng thực hành nghề Tin học văn phòng các trường THCS căn cứ với số 

lượng học sinh đăng ký dự thi bố trí đủ số lượng máy tính để Hội đồng thi không 

quá 5 ca. 

c. Các Hội đồng coi thi, chấm thi thực hiện nghiệp vụ coi, chấm thi theo 

Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.  

Trưởng Phòng GD&ĐT ký ban hành Quyết định thành lập các Hội đồng 

coi thi, chấm thi thực hành, lý thuyết và danh sách lãnh đạo, người làm nhiệm vụ 

coi thi, chấm thi. 

Các trường tham mưu với lãnh đạo địa phương ký Quyết định thành lập ban 

bảo vệ, y tế làm nhiệm vụ phục vụ nghề phổ thông năm học 2016-2017; 

Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập Tổ phục vụ Hội đồng coi chấm thi 

nghề của đơn vị mình; 

d. Cán bộ, giáo viên xin nghỉ làm nhiệm vụ coi, chấm thi nghề phải có đơn do 

Hiệu trưởng nhà trường xác nhận và được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng Giáo dục 

và Đào tạo; nếu bị ốm phải có đủ hồ sơ, kèm theo giấy xác nhận của bệnh viện. 

e. Hồ sơ học sinh phải chính xác, rõ ràng và khớp thông tin giữa giấy khai 

sinh với học bạ, chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (và các hồ sơ 

khác nếu có) về họ, đệm, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.   

1.2. Yêu cầu đối với các trường THCS và các Hội đồng coi, chấm thi NPT: 

Các trường THCS và các Hội đồng coi, chấm thi nghề tổ chức kiểm tra hồ 

sơ của học sinh đảm bảo chính xác thông tin theo quy định. 

2. Nội dung thi và các bài thi 
2.1. Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình nghề đối với học sinh 

THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

2.2. Bài thi: Thí sinh phải hoàn thành 2 bài thi:  

- Bài thi lý thuyết đề ra theo hình thức tự luận, thời gian làm bài thi 45 phút, 

điểm hệ số 1 (Áp dụng cho cả  nghề Điện dân dụng và Tin học văn phòng). 

Thí sinh làm bài thi trên giấy thi theo mẫu của Sở GD&ĐT Hà Nam. 

- Bài thi thực hành lấy điểm hệ số 3, cụ thể đối với các nghề như sau: 

+ Nghề Điện dân dụng:  

Thí sinh thực hành lắp hoàn chỉnh 01 bảng điện, nội dung thực hiện theo 

đề thi, thời gian hoàn thành bài thi thực hành là 120 phút. 

+ Nghề Tin học văn phòng: 

Thí sinh hoàn thành bài thi thực hành trên máy vi tính theo nội dung đề của 

từng ca thi, thời gian làm bài 60 phút. 

Mỗi phòng thi thực hành phải có 1 giám biên làm nhiệm vụ gọi thí sinh 

vào phòng thi; giám sát phòng thi trong quá trình thí sinh làm bài và hai giám 

khảo chấm bài. 

- Các Hội đồng thi chỉ vào điểm khi chấm xong cả bài thi lý thuyết và bài 

thi thực hành. 

-  Quy trình thực hành nghề Tin học văn phòng: 
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+ Gọi thí sinh vào phòng thi (mỗi học sinh sử dụng 01 máy vi tính) 

+ Phát đề cho thí sinh làm bài. 

+ Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, giám khảo yêu cầu thí sinh ngừng làm 

bài, ngồi nguyên tại chỗ. 

+ Khi có thí sinh làm xong bài thi thực hành, hai giám khảo có thể chấm 

ngay bài thi của thí sinh. Hai giám khảo chấm bài thi độc lập ngay trên máy; 

thống nhất điểm; ghi điểm thi vào phiếu chấm; chỉ những học sinh có bài thi đã 

được giám khảo chấm xong trên máy mới được ra khỏi phòng thi. 

+ Bài thi thực hành của mỗi thí sinh được ghi rõ họ, tên thí sinh, số thứ tự 

theo STT của bảng ghi tên, ghi điểm; bài thi của thí sinh sau khi đã chấm xong 

được giám khảo copy vào ổ D của máy vi tính.  

3. Cách đánh giá 

3.1. Cách tính điểm kết quả thi nghề 

- Điểm xét để được cấp chứng chỉ là điểm trung bình (ĐTB) của 2 bài thi 

theo cách tính như sau: 

        Điểm bài thi lý thuyết + Điểm bài thi thực hành x 3 

ĐTB = 

                                                          4 

- ĐTB là số nguyên hoặc số thập phân được làm tròn đến 0,5 theo quy định.  

Ví dụ: dưới 0,25 làm tròn thành 0; từ 0,25 đến dưới 0,75 làm tròn thành 

0,5; từ 0,75 trở lên làm tròn thành 1,0. 

3.2. Xếp loại kết quả thi và cấp giấy chứng nhận NPT 

a. Xếp loại: 

Học sinh đạt điểm trung bình 2 bài thi từ 5,0 trở lên, không có bài thi nào 

điểm dưới 3,0 thì được công nhận kết quả và xếp loại theo tiêu chuẩn dưới đây: 

+ Loại Giỏi:  Điểm trung bình 2 bài thi từ 9,0 đến 10; 

+ Loại Khá: Điểm trung bình 2 bài thi từ 7,0 đến 8,5; điểm bài thi lý thuyết 

từ 5,0 trở lên. 

+ Loại Trung bình: Các trường hợp được công nhận kết quả NPT còn lại. 

b. Cấp giấy chứng nhận NPT 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cấp giấy chứng nhận NPT cho học sinh 

được công nhận kết quả thi nghề vào tháng 12/2016.  

V. Kinh phí thi NPT 

- Lệ phí thi coi thi, chấm thi nghề thực hiện theo Quyết định số 

30/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam (30.000 

đồng/học sinh). 

- Ngoài lệ phí thi nghề, học sinh phải nộp khoản tiền phục vụ trực tiếp cho 

cá nhân học sinh dự thi (tính theo số học sinh đăng ký dự thi- đ/c Hiền Phòng 

GD&ĐT Lý Nhân nhận ngày 19/10/2016):   

+ Tiền đề thi (đề lý thuyết và thực hành): 2000đồng/1 đề x 2 đề = 4000 

đồng/học sinh.  

+ Tiền in, duyệt chứng chỉ nghề: 1.000 đồng/thí sinh. 

+ Mua phôi chứng chỉ nghề: 5.000 đồng/phôi. 
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VI. Kế hoạch tổ chức kỳ thi 

1. Công tác chuẩn bị 
1.1. Hồ sơ của Hội đồng thi nghề 

- Các trường THCS hoàn thiện việc lập hồ sơ; kiểm tra hồ sơ của học sinh 

dự thi nghề của trường, hồ sơ gồm có: 

+ Danh sách các thí sinh dự thi của các phòng thi.  

+ Bảng ghi tên, ghi điểm có đầy đủ thông tin theo quy định; danh sách học 

sinh đăng kí dự thi được xếp theo bảng chữ cái Tiếng Việt A, B, C,... số lượng 03 

bản/01 phòng thi và mỗi phòng thi xếp không quá 24 thí sinh (phòng thi cuối cùng 

xếp không quá 28 thí sinh). 

-  Đối với các trường THCS có dạy 02 nghề (Tin học văn phòng và Điện 

dân dụng) mỗi nghề lập bảng ghi tên, ghi điểm riêng. 

- Sổ điểm dạy nghề của giáo viên có đủ kết quả theo dõi chuyên cần, kết 

quả học tập của học sinh trong cả chương trình nghề 70 tiết; sổ đầu bài có kiểm 

tra xác nhận của Hiệu trưởng. 

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học, học bạ, giấy khai 

sinh, thẻ học sinh có dán ảnh được đóng dấu giáp lai của nhà trường và xác nhận 

của Hiệu trưởng được xếp theo thứ tự của  phòng thi. 

- Phách thi thực hành môn điện dân dụng theo mẫu quy định chung của Sở 

GD&ĐT Hà Nam. 

1.2. Cơ sở vật chất phục vụ cho thi thực hành. 

- Đối với các trường THCS có học sinh đăng ký dự thi nghề Điện dân dụng:  

+ Phổ biến cho mỗi học sinh dự thi chuẩn bị 01 bảng gỗ mềm (hoặc bảng 

nhựa) kích thước 20 cm x 15 cm x 1,0 cm; 01 ổ cắm; 02 công tắc 2 cực; 01 cầu 

chì có dây chảy; 2m dây lõi đơn nhiều sợi có phân biệt màu (đỏ, màu khác); đinh 

vít đủ lắp. Dụng cụ: kìm điện, dao con, tuốc nơ vít, khoan mồi. 

+ Hội đồng chấm thi thực hành: mỗi cặp chấm 2 bóng đèn có đui và dây có 

phích cắm; nguồn điện xoay chiều 1 pha có ổ cắm, bút thử điện và chuẩn bị các 

điều kiện dự phòng khi mất điện trong thời gian tổ chức coi, chấm thi thực hành. 

- Đối với các trường THCS có học sinh đăng ký dự thi nghề Tin học văn phòng: 

+ Căn cứ vào số học sinh dự thi, các trường phải bố trí đủ máy vi tính để chỉ thi 

thực hành 5 ca; thi xong ca thứ nhất mới được gọi HS vào phòng thi ca thứ hai. 

+ Các máy vi tính phải có ổ cứng, chứa chương trình khởi động và các 

phần mềm (Hệ điều hành Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel). 

2. Một số quy định chung 

a. Về hồ sơ 

- Những học sinh không đủ điều kiện dự thi nghề nhà trường thông báo 

trước cho học sinh và gia đình trước ngày thi 10 ngày. 

- Hồ sơ của học sinh dự thi: đảm bảo chính xác, đủ thông tin; tính pháp lý 

và độ khớp giữa các loại hồ sơ và giấy khai sinh của học sinh theo quy chế. 

- Các trường hợp tồn tại về hồ sơ học sinh theo quy chế  được giải quyết 

theo quy định hiện hành.  
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- Việc chụp ảnh cho học sinh nên tổ chức đồng loạt theo đơn vị trường, in 

đủ ảnh 3x4 cho học sinh phục vụ thi nghề; thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Chú ý 

chất lượng của ảnh; việc bảo quản, ghi đủ thông tin vào sau mỗi ảnh của học sinh.  

- Phòng GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các trường THCS chuẩn bị chu đáo một 

số nội dung công việc sau: 

+ Kiểm tra, đối khớp hồ sơ của học sinh và các điều kiện dự thi theo quy 

định hiện hành trước khi lập vào Bảng ghi tên, ghi điểm của Hội đồng thi nghề 

đảm bảo độ chính xác, độ khớp (lập bảng Bảng ghi tên, ghi điểm của Hội đồng 

thi theo mẫu của Sở GD&ĐT Hà Nam). 

+ Kiểm tra các phòng làm việc, phòng thi lý thuyết, phòng thi thực hành và 

đảm bảo các điều kiện về CSVC cho Hội đồng thi, chấm thi làm việc theo quy 

định tại các văn bản hiện hành. 

+ Hệ thống điện ở các phòng thi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đủ sáng 

phục vụ cho học sinh dự thi và Hội đồng thi làm việc. 

b. Các trường phải chuẩn bị đủ số lượng máy vi tính theo phương án thi 

của trường đảm bảo đủ cho mỗi học sinh thi/1 máy vi tính/1 ca thi (chú ý kiểm tra 

chất lượng máy trước khi thi) và chuẩn bị máy vi tính, máy phát điện dự phòng 

đảm bảo cho việc thi thực hành môn Tin học. 

VII. Triển khai các công việc cụ thể 

1. Công tác chuẩn bị 

1.1. Ngày 19/10/2016 
Các trường THCS nộp các biểu mẫu 1,2,3 về Phòng GD&ĐT (Đ/c Đang 

nhận) và qua thư điện tử ttdangpgd.ln@hanam.edu.vn. 

1.2. Ngày 01/11/2016 
- Từ 14 giờ 00’ họp Hiệu trưởng các trường THCS triển khai công tác 

thi nghề. 

- Nộp kinh phí phục vụ cho ban chỉ đạo thi nghề, mua giấy thi, văn phòng 

phẩm,... cho các Hội đồng thi (đ/c Hiền Phòng GD&ĐT nhận- trên cơ sở số thí 

sinh và số phòng thi của từng Hội đồng, Phòng GD&ĐT có thông báo kinh phí 

nộp cho các trường sau). 

1.3. Từ 14h00, ngày 02/11/2016: Kiểm tra hồ sơ, điều kiện dự thi của thí 

sinh ở các Hội đồng thi nghề. 

a. Hồ sơ kiểm tra gồm: 

- Bảng ghi tên, ghi điểm 

- Sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi đầu bài học nghề và sổ điểm lớp 9 của trường. 

- Giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan xếp theo phòng thi 

- Giáo án của giáo viên dạy nghề.  

- Kế hoạch chỉ đạo dạy nghề, dạy hướng nghiệp. 

b. Phân công kiểm tra: 

Văn Lý kiểm tra Chính Lý kiểm tra Hợp Lý kiểm tra Công Lý kiểm tra 

Đức Lý kiểm tra Vĩnh Trụ kiểm tra Nguyên Lý kiểm tra Đồng Lý kiểm tra Nhân 

Khang kiểm tra Nhân Nghĩa kiểm tra Xuân Khê kiểm tra Nhân Chính kiểm tra 

Nhân Bình kiểm tra Nhân Mỹ kiểm tra Phú Phúc kiểm tra Nhân Hậu kiểm tra 

Tiến Thắng kiểm tra Nhân Hoà kiểm tra Nhân Thịnh kiểm tra Nhân Đạo kiểm tra 
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Chân Lý kiểm tra Nhân Hưng kiểm tra Đạo Lý kiểm tra Nam Cao kiểm tra Bắc 

Lý kiểm tra Văn Lý. 

c. Thành phần: Hiệu trưởng, 01 tổ trưởng chuyên môn và 01 giáo viên 

được cử làm thư ký. 

1.4. Từ 08h00, ngày 04/11/2016 
- Các trường THCS nộp biên bản kiểm tra của trường; 

- Nhận Quyết định coi, chấm thi nghề tại Phòng GD&ĐT (nhận từ đ/c Đang). 

1.5. Ngày 07/11/2016 

- Từ 8h00: Họp nhận đề thi nghề tại Sở GD&ĐT. 

- Từ 09h30: Họp triển khai công tác thi nghề và giao nhận đề cho các Hội 

đồng tại Phòng GD&ĐT (Thành phần: Chủ tịch, thư ký các Hội đồng coi, chấm thi 

nghề). 

- Từ 11h00: Họp lãnh đạo Hội đồng coi, chấm thi. 

- Từ 14h00: Các Hội đồng coi, chấm thi nghề họp, triển khai công việc của 

Hội đồng; tổ chức học tập quy chế coi, chấm thi cho người làm công tác coi, chấm 

thi và kiểm tra hồ sơ, CSVC; tổ chức cho học sinh học tập quy chế thi nghề. 

2. Lịch coi, chấm thi nghề 

2.1. Ngày 08/11/2016: Hội đồng coi, chấm thi nghề  làm việc theo lịch sau 

a) Buổi sáng 

- Từ 7h00 đến 7h10’: Khai mạc. 

- Từ 7h15: Hội đồng làm việc. 

- Thi Lý thuyết (45 phút): Từ 7h30’ đến 8h15’. 

- Thi thực hành nghề Điện dân dụng (120 phút): Từ 8h40’- 10h40’ 

- Thi thực hành nghề Tin học văn phòng (60 phút): Ca 1 từ 08h40 đến 

09h40;  Ca 2 từ 10h00 đến 11h00 

b) Buổi chiều 

Từ 13h00- 16h40:  

+ Chấm thực hành nghề Điện dân dụng, vào điểm chấm thi thực hành, 

hoàn thành hồ sơ của Hội đồng coi và chấm thực hành. 

+ Thi thực hành nghề Tin học văn phòng:  

 Ca 3 : từ 13h30 đến 14h30,  

           Ca 4 : từ 14h45 đến 15h45,  

           Ca 5 : từ 16h00 đến 17h00. 

+ Chủ tịch các Hội đồng coi, chấm thi nghề bố trí lịch hợp lý để họp Hội 

đồng chấm thi lý thuyết NPT và phân công nhiệm vụ các thành viên theo kế hoạch 

(đánh phách, dọc phách, học biểu điểm,...).  

2.2. Ngày 09/11/2016 
- Từ 7h30-16h00: Học biểu điểm, chấm mẫu, chấm thi và hồi phách, lên 

điểm; duyệt đỗ, hoàn tất các công việc của Hội đồng chấm thi; tổng kết Hội đồng 

chấm thi;  

- 16 giờ 30’ nộp hồ sơ của Hội đồng thi nghề về Phòng GD&ĐT (bảng ghi 

tên, ghi điểm và các hồ sơ, biên bản liên quan - đ/c Đang nhận). 

 

 




