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THÔNG BÁO
Về việc thi Nghề phổ thông tháng 10 năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang tại Công
văn số 4122/VPUBND-VX ngày 03/12/2013 về việc cho chủ trương tổ chức thi
Nghề phổ thông theo hình thức xã hội hóa; thực hiện Kế hoạch số 120/KHSGDĐT ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang về tổ
chức thi Nghề phổ thông đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số
4556/VPUBND-KGVX ngày 16/9/2019, Sở GDĐT An Giang thông báo về kỳ
thi Nghề phổ thông tháng 10 năm 2019 như sau:
1. Đối tượng dự thi
Học sinh đang học lớp 12 năm học 2019-2020.
2. Điều kiện dự thi: Học sinh dự thi Nghề phổ thông hội đủ điều kiện sau:
- Đã học hết chương trình Nghề phổ thông do Sở GDĐT ban hành.
- Điểm trung bình Nghề phổ thông đạt từ 5.0 trở lên.
- Không nghỉ học quá 1/10 số tiết học trong chương trình Nghề phổ thông.
3. Các môn đăng ký dự thi
Học sinh đăng ký dự thi một trong các môn: Tin học văn phòng, Điện dân
dụng trung học, Làm vườn.
4. Thủ tục đăng ký dự thi - lệ phí thi
a) Hồ sơ thí sinh đăng ký thi Nghề phổ thông, gồm có:
- Danh sách thí sinh dự thi theo nghề (phụ lục 1).
- Bảng tổng hợp số liệu học sinh đăng ký dự thi nghề (phụ lục 2).
- Danh sách học sinh diện miễn, giảm có xác nhận của trường, trung tâm
học sinh đang học (phụ lục 3).
- Thẻ dự thi có dán ảnh học sinh và xác nhận của Hiệu trưởng hoặc của
Giám đốc Trung tâm nơi học sinh đang học theo mẫu đính kèm; (lưu ý học sinh
không phải thực hiện phiếu thí sinh như những năm trước).
- Phiếu ghi điểm và đánh giá kết quả học tập của học sinh do đơn vị dạy
nghề cấp (Thực hiện đối với học sinh thuộc TT.GDTX, GDNN-GDTX, trường
Trung cấp).
b) Thời gian thu hồ sơ thi, nhập và xử lý dữ liệu tại các trường: Từ ngày
ra thông báo đến ngày 04/10/2019.
c) Lệ phí thi: 85.000 đồng/1 thí sinh.
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Học sinh thuộc diện hộ nghèo (có hồ sơ chứng minh) được miễn 100% lệ
phí thi, diện hộ cận nghèo (có hồ sơ chứng minh) giảm 50% lệ phí thi; thực hiện
theo Công văn số 1659/SGDĐT-KHTC ngày 21/9/2018 của Sở GDĐT An
Giang về hướng dẫn chế độ, định mức thi Nghề phổ thông.
5. Thời gian thi lý thuyết, thực hành và địa điểm các Hội đồng thi,
lịch thi thực hành cụ thể
Thời gian thi lý thuyết: ngày 26/10/2019.
Thời gian thi thực hành: từ 27/10/2019 đến 03/11/2019.
Mỗi trường lập một Hội đồng coi chấm thi lý thuyết, thực hành. Các
TT.GDTX, GDNN-GDTX, trường Trung cấp, trường THPT có số thí sinh đăng
ký ít có thể phối hợp với trường THPT lân cận để thi ghép.
6. Một số điểm cần lưu ý
- Trong năm học 2019-2020, Sở GDĐT chỉ tổ chức duy nhất 01 đợt thi
Nghề phổ thông vào tháng 10/2019, không tổ chức thi vét đợt 2. Thủ trưởng đơn
vị thông báo rộng rãi đến học sinh và phụ huynh để nắm rõ.
- Khi lập hồ sơ thi, Thủ trưởng đơn vị tổ chức kiểm tra, đối chiếu kỹ về
điều kiện dự thi, chi tiết hộ tịch của học sinh trên thẻ dự thi, phiếu điểm học
nghề, danh sách thí sinh dự thi với hồ sơ gốc lưu trữ tại trường. Các Trường lập
danh sách và bảng tổng hợp theo mẫu đính kèm. Danh sách học sinh lập theo
thứ tự a,b,c,... đối với từng nghề (không lập theo từng lớp). Phiếu thí sinh xếp
theo thứ tự tương ứng với danh sách. Đối với các học sinh được miễn, giảm lệ
phí thi Nghề phổ thông, trường lập danh sách riêng cho từng loại.
Các trường THPT tổng hợp số liệu, dự kiến số đợt thi thực hành và báo
cáo số liệu về Sở GDĐT (thông qua Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Khảo
thí-Kiểm định chất lượng giáo dục) chậm nhất ngày 07/10/2019 (gồm phụ lục 2
và phụ lục 3).
- Các đơn vị đặt Hội đồng thi Nghề phổ thông chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ, lực lượng làm công tác coi thi, chấm thi Nghề phổ
thông, chủ yếu sử dụng cán bộ giáo viên tại đơn vị.
- Các đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý thi nghề của Sở GDĐT để nhập
và xử lý dữ liệu, in giấy chứng nhận thi Nghề phổ thông,…
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan thông báo cho học sinh biết và
thực hiện tốt nội dung Văn bản này./.
Nơi nhận:
- Các trường THPT, Trung cấp có hệ GDTX;
- TTGDTX, GDNN-GDTX;
- Các Phòng, Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, GDCN&KTKĐCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Trần Tuấn Khanh
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Phụ lục 1: Danh sách học sinh đăng ký dự thi theo nghề (Mẫu dùng cho các
trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX, trường Trung cấp có hệ GDTX)
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
THÁNG 10 NĂM 2019
Đơn vị: ............................................................
Nghề đăng ký dự thi: ..................................................
STT

Họ và tên học sinh

Ngày tháng năm sinh

Nơi sinh

Tổng kết danh sách có ......... tờ, gồm ........ học sinh đăng ký dự thi Nghề
...............................
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Họ tên chữ ký)

............., ngày
tháng
năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(Họ tên chữ ký, đóng dấu)

Phụ lục 2: Bảng tổng hợp số liệu (Mẫu dùng cho các trường THPT, TTGDTX,
TTGDNN-GDTX, trường Trung cấp có hệ GDTX)
TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
THÁNG 10 NĂM 2019
HỘI ĐỒNG THI: ………………………………………………….

Stt

Tên trường

Nghề
dự thi

THPT A
…

THVP
…

Số
lượng
thí sinh
100
..

Số thí
sinh
miễn
15

Số thí
sinh
giảm
5

Số đợt
thực hành
tối đa
5

Ghi chú
Đợt 3-7

Cộng
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Họ tên chữ ký)

tháng
năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(Họ tên chữ ký, đóng dấu)

............., ngày

Ghi chú :
- Bảng tổng hợp mỗi loại lập thành 02 bản: trường giữ 1 bản, Phòng GDCN Khảo thí KĐCL giữ 1 bản.
- Bắt đầu thi đợt nào thì ghi vào cột ghi chú đợt đó. Ví dụ Môn THVP thi tối đa 5
đợt. Nhưng bắt đầu thi từ đợt 3 đến đợt 7.
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Phụ lục 3: Mẫu đối tượng miễn giảm (Mẫu dùng cho các trường THPT, TTGDTX,
TTGDNN-GDTX, trường Trung cấp có hệ GDTX)
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NGHỀ PHỔ THÔNG
THÁNG 10 NĂM 2019 (ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM)
Đơn vị trường : ............................................................
STT

Họ tên học
sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Nghề

Thuộc diện

Tổng kết danh sách có ......... tờ, gồm ........
Số học sinh thuộc diện miễn ............................. Số học sinh thuộc diện
giảm............................
NGƯỜI LẬP DANH SÁCH
(Họ tên chữ ký)

............., ngày
tháng
năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
(Họ tên chữ ký, đóng dấu)

Ghi chú : Danh sách được lập theo thứ tự thuộc diện miễn trước, sau đó đến diện
giảm. Trong mỗi diện sắp lần lượt theo Nghề dự thi.
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