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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BUÔN HỒ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  05/TB-THPT Buôn Hồ, ngày 10  tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM 2021 

Căn cứ thông báo của SGD&ĐT Đắk Lắk tại công văn Số: 1535/SGDĐT-GDTrH-GDTX 

ngày 06 tháng 10 năm 2021 V/v hướng dẫn tổ chức thi Nghề phổ thông năm 2021(công văn được 

gửi kèm theo bên dưới thông báo này). Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi Nghề phổ thông (NPT) cho học 

sinh trung học phổ thông (THPT) đã hoàn thành chương trình giáo dục NPT năm học 2020-2021 tại 

nhà trường. Trường THPT Buôn Hồ đã lập danh sách thí sinh dự thi Nghề PT năm 2021 gửi trên 

website nhà trường tại địa chỉ: c3buonho.dakak.edu.vn. Nay nhà trường thông báo cho các em học 

sinh đã hoàn thành chương trình học nghề lớp 11 với các đối tượng và điều kiện như sau: 

1. Đối tượng và điều kiện dự thi của thí sinh 

a) Đối tượng dự thi: Là học sinh lớp 11 năm học 2020-2021 (đã học NPT tại các trường 

THPT hoặc tại các đơn vị dạy NPT) đã hoàn thành chương trình NPT và tự nguyện đăng ký 

dự thi NPT.  

b) Điều kiện dự thi 

- Đã học hết chương trình NPT theo quy định (cấp THPT: 105 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 (cấp THPT nghỉ học 

không quá 11 tiết). 

2. Đăng ký dự thi và thời hạn: 

- Học sinh đang học tại trường THPT Buôn Hồ năm học: 2021-2022(gồm học sinh học 

lớp 12 và học sinh lưu ban học lại lớp 11) liên hệ GV chủ nhiệm lớp 11 năm học 2020-2021 

của trường THPT Buôn Hồ để đăng ký dự thi và kiểm dò thông tin liên quan của cá nhân 

mình dựa trên khai sinh nếu sai sót liên hệ báo cáo sự điều chỉnh với GVCN lớp 11 năm học 

2020-2021và chịu trách nhiệm về các sai sót thông tin(nếu có). Danh sách này thầy Như đã 

đăng trên Zalo GVCN-GVBM của trường.  

- Học sinh đã chuyển trường(gồm học sinh học lớp 12 và học sinh lưu ban học lại lớp 

11) liên hệ GV chủ nhiệm lớp 11 năm học 2020-2021của trường THPT Buôn Hồ để đăng ký 

dự thi và kiểm dò thông tin trên website nhà trường tại địa chỉ: c3buonho.daklak.edu.vn liên 

quan của cá nhân mình dựa trên giấy khai sinh làm căn cứ nếu sai sót liên hệ báo cáo sự điều 

chỉnh với GVCN lớp 11 năm học 2020-2021 và chịu trách nhiệm về các sai sót thông tin(nếu 

có). 

- Thời hạn đăng ký dự thi muộn nhất ngày thứ 7(16-10-2021). 

3. Nội dung thi và hình thức thi 

a) Nội dung thi trong phạm vi chương trình NPT do Bộ GDĐT ban hành. 

b) Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi: 

- Bài thi lý thuyết: Theo đề tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc đề có phần tự luận và phần 

trắc nghiệm, thời gian làm bài thi là 45 phút, điểm hệ số 1; 
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- Bài thi thực hành: Thời gian làm bài thi (thời lượng: 60; 90; 120; 150 hoặc 180 phút 

cho từng NPT) các NPT thi thực hành không làm ra sản phẩm lưu lại và chấm tại chỗ là 60 

phút, thi thực hành có làm ra sản phẩm chấm tại chỗ hoặc chấm tập trung: Từ 90 phút đến 

180 phút, điểm hệ số 3. 

Bài thi lý thuyết và các sản phẩm thực hành phải lưu lại 1 năm (theo quy chế thi). 

c) Điểm thi NPT là trung bình cộng của điểm bài thi lý thuyết và điểm bài thi thực 

hành, sau khi đã tính theo hệ số tương ứng. Nếu các bài thi chấm theo thang điểm khác thì 

khi tính điểm NPT phải quy đổi ra thang điểm 10. 

4. Kế hoạch tổ chức kỳ thi Nghề phổ thông năm 2021 (dự kiến) 

Kế hoạch cụ thể được SGD&ĐT thông báo cho các Hội đồng thi triển khai thực hiện 

khi công tác phòng chống Covid 19 được đảm bảo. 

- Lãnh đạo Hội đồng: Làm việc từ 7 giờ 00 phút ngày 4/11/2021 đến khi hoàn thành 

nhiệm vụ; 

- Ban ra đề thi: Làm việc từ 7 giờ 00 phút ngày 01/11/2021 đến ngày 03/11/2021;                                                                

- Ban coi thi lý thuyết: Làm việc từ 13 giờ 30 phút ngày 04/11/2021 đến khi hoàn 

thành nhiệm vụ; 

- Ban chấm thi lý thuyết: Làm việc từ 7 giờ 00 ngày 06/11/2021 đến khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

- Thi thực hành: Sẽ công bố chính thức khi có lịch thi của Hội đồng thi. 

Trên đây là thông báo về việc tổ chức thi nghề phổ thông năm 2021 của trường THPT 

Buôn Hồ học sinh tham khảo thêm công văn SGD&ĐT Đăk Lắk gửi kèm theo bên dưới 

thông báo này. GVCN khối 11 năm học 2020-2021 nhà trường thông báo danh sách đến học 

sinh lớp mình chủ nhiệm và nhận phản ánh lại các thông tin sai sót báo lại thầy Như để điều 

chỉnh theo thời hạn muộn nhất thứ 7(16/10/2021) để nhà trường hoàn chỉnh danh sách đăng 

ký dự thi gửi ban tổ chức đúng thời hạn. 

          

 Phó Hiệu Trưởng 

 

 

         Nguyễn Quang Minh 
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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 1535/SGDĐT-GDTrH-GDTX 
V/v hướng dẫn tổ chức thi Nghề phổ thông năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày  06 tháng 10  năm 2021 

 

 

   Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị 

xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận Nghề phổ thông; Công văn số 

1487/SGDĐT-GDTrH, ngày 02/10/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai công tác Giáo dục 

Nghề phổ thông năm học 2020-2021;  

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi Nghề phổ thông (NPT) cho học sinh trung học cơ sở (THCS) và 

trung học phổ thông (THPT) đã hoàn thành chương trình giáo dục NPT năm học 2020-2021 

tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục Thường xuyên (TTGDTX) tỉnh, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ sở dạy nghề được giao nhiệm vụ tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục NPT, Sở 

GDĐT hướng dẫn việc tổ chức thi NPT năm 2021, như sau: 

I. Những vấn đề chung 

1. Chuẩn bị cho kỳ thi Nghề phổ thông 

- Các đơn vị tiếp tục hoàn thành chương trình dạy Nghề phổ thông lớp 8 cấp THCS và lớp 

11 cấp THPT năm học 2020-2021 trước ngày 10/10/2021; 

- Sau khi hoàn thành nội dung dạy nghề các đơn vị lập tờ trình tổ chức thi, danh sách học 

sinh dự thi về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học-Giáo dục Thường xuyên) qua hệ 

thống OMS nội bộ và bản cứng có dấu đỏ trước ngày 23/10/2021. Các đơn vị không nộp báo 

cáo và tờ trình coi như không đăng kí tổ chức thi; 

- Kiểm tra chéo giữa các đơn vị dự kiến thực hiện từ ngày 22/10/2021 đến 26/10/2021 (quyết 

định kiểm tra chéo Sở GDĐT ban hành riêng); 

- Thời gian Quyết định thành lập Hội đồng thi: dự kiến ngày 05/11/2021. 

2. Kế hoạch tổ chức kỳ thi Nghề phổ thông năm 2021 (dự kiến) 

Kế hoạch cụ thể được thông báo cho các Hội đồng thi triển khai thực hiện khi công tác phòng 

chống Covid 19 được đảm bảo. 

a) Thời gian làm việc của Hội đồng coi thi và chấm thi  

- Lãnh đạo Hội đồng: Làm việc từ 7 giờ 00 phút ngày 4/11/2021 đến khi hoàn thành nhiệm 

vụ; 

- Ban ra đề thi: Làm việc từ 7 giờ 00 phút ngày 01/11/2021 đến ngày 03/11/2021;                                                                

- Ban coi thi lý thuyết: Làm việc từ 13 giờ 30 phút ngày 04/11/2021 đến khi hoàn thành 

nhiệm vụ; 
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- Ban chấm thi lý thuyết: Làm việc từ 7 giờ 00 ngày 06/11/2021 đến khi hoàn thành nhiệm 

vụ. 

- Thi thực hành: Theo lịch thi của từng Hội đồng. 

b) Các Hội đồng thi nộp toàn bộ hồ sơ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học - Giáo 

dục Thường xuyên) vào 02 ngày 10/11/2021 và 11/11/2021 (hồ sơ gồm đầy đủ các loại hướng 

dẫn trong phụ lục đính kèm). 

c) Giám đốc Sở GDĐT sẽ phê duyệt kết quả thi NPT và danh sách học sinh trúng tuyển, căn 

cứ kết quả thi để cấp Giấy chứng nhận NPT cho học sinh đạt yêu cầu (Sở GDĐT sẽ không 

tiếp nhận hồ sơ của những Hội đồng thi không có đủ các loại hồ sơ như quy định).     

d) Kinh phí tổ chức thi NPT: Theo các văn bản về tài chính hiện hành. 

II. Tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông 

Việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận NPT được thực hiện theo Công văn số 

10945/BGDĐT-GDTrH, ngày 27/11/2008 của Bộ GDĐT. Tuy nhiên, cần lưu ý các nội dung 

sau: 

1. Đối tượng và điều kiện dự thi của thí sinh 

a) Đối tượng dự thi: Là học sinh lớp 8 năm học 2020-2021 (đã học NPT trong năm học hoặc 

trong hè) và học sinh lớp 11 năm học 2020-2021 (đã học NPT tại các trường THPT hoặc tại 

các đơn vị dạy NPT) đã hoàn thành chương trình NPT và tự nguyện đăng ký dự thi NPT.  

b) Điều kiện dự thi 

- Đã học hết chương trình NPT theo quy định (cấp THCS: 70 tiết, cấp THPT: 105 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 (cấp THCS nghỉ học không 

quá 7 tiết, cấp THPT nghỉ học không quá 11 tiết). 

2. Danh sách thí sinh dự thi 

Danh sách thí sinh dự thi được dùng làm bảng ghi tên, ghi rõ điểm tổng kết NPT, lập theo 

từng NPT, từng trường THCS, THPT (mẫu do Sở GDĐT ban hành kèm theo).  

Danh sách phải đồng thời có xác nhận của lãnh đạo TTGDNN-GDTX và xác nhận của Hiệu 

trưởng trường THCS hoặc THPT (có chữ ký, đóng dấu) và ký xác nhận của đơn vị kiểm tra 

chéo được Sở ủy quyền (danh sách phải gửi về Sở GDĐT trước khi tổ chức kỳ thi; nếu không 

có ký xác nhận của đoàn kiểm tra chéo thì danh sách thí sinh dự thi không có giá trị).  

Công bố, niêm yết danh sách thí sinh dự thi NPT tại hội đồng thi nghề và gửi danh sách thí 

sinh được dự thi về các trường có học sinh dự thi NPT.  

Riêng đối với các đơn vị tự tổ chức thi, có xác nhận của của Hiệu trưởng trường và ký xác 

nhận của đơn vị kiểm tra chéo. 

3. Nội dung thi và hình thức thi 

a) Nội dung thi trong phạm vi chương trình NPT do Bộ GDĐT ban hành. 

b) Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi: 

- Bài thi lý thuyết: Theo đề tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc đề có phần tự luận và phần trắc 

nghiệm, thời gian làm bài thi là 45 phút, điểm hệ số 1; 

- Bài thi thực hành: Thời gian làm bài thi (thời lượng: 60; 90; 120; 150 hoặc 180 phút cho 

từng NPT) các NPT thi thực hành không làm ra sản phẩm lưu lại và chấm tại chỗ là 60 phút, 
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thi thực hành có làm ra sản phẩm chấm tại chỗ hoặc chấm tập trung: Từ 90 phút đến 180 

phút, điểm hệ số 3. 

Bài thi lý thuyết và các sản phẩm thực hành phải lưu lại 1 năm (theo quy chế thi). 

c) Điểm thi NPT là trung bình cộng của điểm bài thi lý thuyết và điểm bài thi thực hành, sau 

khi đã tính theo hệ số tương ứng. Nếu các bài thi chấm theo thang điểm khác thì khi tính 

điểm NPT phải quy đổi ra thang điểm 10. 

4. Thành lập Hội đồng thi và tổ chức quản lý thi 

- Giám đốc Sở GDĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng thi NPT; mỗi Hội đồng thi gồm có 

Ban Đề thi, Ban Coi thi và Ban Chấm thi (các đơn vị lập tờ trình theo đúng mẫu hướng dẫn 

của Sở).  

- Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi NPT vận dụng Quy chế hiện hành và 

hướng dẫn của Bộ GDĐT về tổ chức thi NPT (Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH). 

- Đối với các huyện, thị xã: Mỗi huyện, thị xã chỉ thành lập 01 Hội đồng thi, kinh phí tổ chức 

thi giao cho các Trung tâm GDNN-DGTX.  

- Đối với thành phố Buôn Ma Thuột: Gồm các Hội đồng thi được bố trí như sau: 

+ Hội đồng thi đặt tại TTGDTX thành phố Buôn Ma Thuột đối với học sinh học tại TTGDTX 

thành phố, THPT Phú Xuân, Trường THCS - THPT Đông Du và THPT Buôn Ma Thuột. 

+ Riêng các trường THPT Chuyên Nguyễn Du; THPT Thực hành Cao Nguyên; Phổ thông 

DTNT Tây Nguyên; THPT DTNT N’Trang Lơng; THPT Trần Phú; TH,THCS và THPT 

Victory; THPT Lê Duẩn; THPT Cao Bá Quát; THPT Nguyễn Trãi; THPT Hồng Đức; THPT 

Lê Quý Đôn; THPT Chu Văn An; TH, THCS và THPT Hoàng Việt; Trung tâm GDTX Tỉnh 

được tổ chức thi theo từng hội đồng riêng. 

Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí địa điểm thi, coi thi và chấm 

thi, bao gồm: lập danh sách học sinh dự thi, cử giáo viên coi và chấm thi. 

5. Xếp loại kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông 

a) Học sinh đạt điểm trung bình 2 bài thi từ 5.0 trở lên, không có bài thi điểm dưới 3.0 thì 

được công nhận kết quả và xếp loại theo tiêu chuẩn sau đây: 

- Loại Giỏi: Điểm trung bình 2 bài thi đạt từ 9.0 đến 10.0;  

- Loại Khá: Điểm trung bình 2 bài thi đạt từ 7.0 đến dưới 9.0, điểm bài lý thuyết từ 5.0 trở 

lên;  

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

(Lưu ý: Điểm trung bình 2 bài thi lấy đến một số lẻ - ví dụ: 6,7;  8,9 ; ...) 

b) Sở GDĐT cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông cho học sinh sau khi chuẩn y, phê duyệt 

kết quả (sau khi kết quả đã được xét duyệt, Sở không giải quyết các trường hợp bổ sung). 

6. Trách nhiệm của các đơn vị 

a. Các đơn vị tổ chức dạy Nghề phổ thông 

- Rà soát chính xác các thông tin của học sinh (họ tên học sinh, ngày, tháng, năm sinh, nơi 

sinh) theo đúng giấy khai sinh, tránh trường hợp đính chính sau này. 

- Lập và nộp các loại hồ sơ cho đơn vị được giao thành lập HĐT trước ngày 17/10/2021, 

gồm: sổ đầu bài, sổ điểm; danh sách học sinh dự thi (Bảng ghi tên) có đầy đủ các thông tin 
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theo quy định (theo mẫu Bảng ghi tên ở phụ lục có chữ ký, đóng dấu) kèm đĩa CD dữ liệu 

(bảng mã Unicode, font TNKeyUni-Times: Cột Danh sách học sinh); danh sách cán bộ, giáo 

viên đề nghị làm lãnh đạo, coi thi (tương ứng với số phòng thi), chấm thi. 

b. Các đơn vị tổ chức thi  

Tập hợp hồ sơ (sổ đầu bài, sổ điểm, ...) của các trường THPT để kiểm tra chéo. Tổ chức ra 

đề, coi thi, chấm thi, sơ duyệt kết quả thi: Ra đề chung cho tất cả các đơn vị thuộc Hội đồng 

thi, coi thi theo điểm trường, chấm thi tập trung, vào điểm thi và sơ duyệt kết quả thi.  

- Lập tờ trình thành lập HĐT (Lãnh đạo, thành viên) bao gồm Ban ra đề, Ban coi thi, Ban 

chấm thi gửi về Sở (kèm theo đĩa CD) trước ngày  20/10/2021. 

- Lập danh sách học sinh dự thi (Bảng ghi tên) trước ngày  20/10/2021. 

- Lập Bảng ghi điểm, danh sách đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (theo đúng các phụ lục 

đính kèm). 

- Sơ duyệt kết quả và nộp hồ sơ kết quả thi về Sở GDĐT. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ ông Chu Văn Phái, Chuyên viên phòng GDTrH-

GDTX; ĐT: 0914003487 để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);  

- T.Tra, Phòng KH-TC (để phối hợp);  

- Lưu: VT, Phòng GDTrH-GDTX.                                                                                    

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


