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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

Số: 61/KH-CĐYT 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Thi tốt nghiệp lớp CĐ Điều dưỡng 12, CĐ Dược 3AB, Y sỹ đa khoa 33 

Kỳ thi tháng 10 năm 2022  
 

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-CĐYT ngày 20/8/2019 về việc ban hành Quy chế đào 

tạo của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận. 

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-CĐYT ngày 18/7/2022 của Phó Hiệu trưởng phụ trách 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận ban hành Chương trình đào tạo năm học 2022-2023 . 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Điều dưỡng 

12, Cao đẳng Dược 3AB, Y sỹ đa khoa 33 vào tháng 10/2022 với kế hoạch cụ thể như sau:  

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

- Nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên sau khi hoàn thành chương 

trình đào tạo.  

- Là cơ sở để xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho khối Cao đẳng và Trung cấp 

chính quy. 

1.2. Yêu cầu 

- Các đơn vị triển khai Kế hoạch đảm bảo đúng quy chế đào tạo và nhiệm vụ được 

phân công để phục vụ tốt cho kỳ thi. 

- Tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, tiết kiệm, phản ánh đúng thực chất kết 

quả học tập của học sinh, sinh viên. 

2. Đối tượng dự thi 

- Cao đẳng Điều dưỡng 12 (CĐĐD12): 19 Thí sinh 

- Cao đẳng Dược 3AB (CĐD3AB): 53 Thí sinh 

- Y sỹ đa khoa 33 (YS33): 19 Thí sinh 

- Y sỹ đa khoa 32 (YS32) : 01 Thí sinh 

3. Nội dung, hình thức 

3.1. Nội dung 

- Phần thi Chính trị gồm tất cả nội dung đã học trong chương trình. 

- Cao đẳng Điều dưỡng 12: gồm những môn học chuyên ngành trong chương trình: 

Điều dưỡng cơ sở; Điều dưỡng Nội, Ngoại, Nhi, Nhiễm, Sản. 
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- Y sỹ 33: Gồm Bệnh học Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Nhiễm, Dược lý, Giải phẫu sinh lý. 

- Cao đẳng Dược 3AB: Gồm Bào chế, Hóa dược - Dược lý, Dược liệu, Kiểm nghiệm, 

Tổ chức quản lý dược, Pháp chế dược. 

3.2. Hình thức 

a. Lý thuyết: thí sinh không sử dụng tài liệu. 

- Phần thi chính trị: thi trắc nghiệm (4 chọn 1)  

- Phần thi Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

- Thi Tự luận 60 phút + Trắc nghiệm 60 phút 

- Thang điểm: 

+ 50% số điểm cho câu hỏi trắc nghiệm (4 chọn 1) 

+ 50% số điểm cho câu hỏi tự luận ngắn 

b. Thực hành 

* Cao đẳng Điều dưỡng 12 

- Phần Thi thực hành Kỹ thuật Điều dưỡng: bốc thăm đề bài và tiến hành kỹ thuật trên 

mô hình. Đánh giá bằng bảng kiểm Kỹ thuật Điều dưỡng. 

- Phần Thi Kế hoạch chăm sóc: bốc thăm chọn bệnh nhân, hỏi bệnh, tham khảo bệnh 

án, xây dựng Kế hoạch chăm sóc và thi vấn đáp. 

- Điểm thi thực hành là trung bình cộng của điểm Kế hoạch chăm sóc và điểm Thực 

hành kỹ thuật điều dưỡng. 

* Y sỹ đa khoa 33 + Y sỹ đa khoa 32 

Bốc thăm chọn bệnh nhân, thăm khám bệnh nhân, tham khảo hồ sơ bệnh án, xây dựng 

bệnh án và thi vấn đáp. 

* Cao đẳng Dược 3AB 

- Bóc thăm thực hiện 1 trong 3 bài thực hành về Dược liệu, Hóa dược, Bào chế. 

- Nhận thức 10 thành phẩm thuốc tân dược. 

* Chú ý: Điểm các môn thi tốt nghiệp được làm tròn đến 0.5 

4. Địa điểm, thời gian 

4.1. Phổ biến nội quy: sáng thứ 2 (24/10/2022) đúng 8g00 tập trung tại Hội trường A 

nghe phổ biến nội quy, quy chế, thời gian thi. 

4.2. Thi lý thuyết 

- Sáng thứ 3 (25/10/2022): 7g00 thi môn lý luận chính trị tại phòng thi 

(GĐ5+GĐ6+GĐ7). 

- Sáng thứ 4 (26/10/2022): 7g00 thi môn lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp tại phòng thi 

(GĐ5+GĐ6+GĐ7) . 
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4.3. Thi thực hành 

* Lớp Cao đẳng Điều dưỡng 12  

- Sáng thứ 5 (27/10/2022): 

+ 06g00-06g15: có mặt tại Khoa Nội, Khoa Ngoại - Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình 

Thuận bốc thăm chọn bệnh nhân. 

+ 06g15-7g30: thăm khám bệnh nhân, tham khảo bệnh án. 

+ 07g30-9g00: Thí sinh làm kế hoạch chăm sóc Khoa Nội tại GĐ5, Khoa Ngoại tại 

GĐ6 (thời gian 90 phút) 

+ 09g00-11g30: Chấm điểm và hỏi thi vấn đáp 

- Sáng thứ 6 (28/10/2022): 07g00 thi thực hành kỹ thuật điều dưỡng tại phòng thực 

hành Điều dưỡng. 

* Lớp Y sỹ đa khoa 33 + Y sỹ đa khoa 32 

- Sáng thứ 5 (27/10/2022): 

+ 06g00-06g15: có mặt tại Khoa Nội, Khoa Ngoại - Bệnh viện đa khoa Tỉnh Bình 

Thuận bốc thăm chọn bệnh nhân. 

+ 06g15-07g30: Thi kỹ thuật thăm khám trên bệnh nhân. 

+ 07g30-09g00: Làm bệnh án Khoa Nội tại GĐ3, Khoa Ngoại tại GĐ4 (thời gian 90 

phút). 

+ 09g00-11g30: Hỏi thi vấn đáp tại trường. 

* Lớp CĐ Dược 3AB:  

 Ngày 27, 28/10/2022: sáng từ 07g00-11h30, chiều từ 13g30-17g00 thi thực hành tại 

Phòng thực hành Dược liệu, Bào chế, Hóa dược. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Phòng Quản lý Đào tạo & NCKH 

- Xây dựng Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Điều dưỡng 12, Cao đẳng Dược 

3AB, Y sỹ 33 vào tháng 10/2022. 

- Tham mưu thành lập Hội đồng thi và các Ban phục vụ kỳ thi. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cho kỳ thi.  

- Thông báo cho học sinh lớp Y sỹ đa khoa 32 chuẩn bị ôn tập thi tốt nghiệp. 

5.2. Các đơn vị phối hợp thực hiện  

- Phòng Tài chính - Kế toán chuẩn bị kinh phí tổ chức kỳ thi đảm bảo tiết kiệm. 

- Phòng Tổ chức hành chính chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh cho kỳ 

thi. Chuẩn bị phòng thực hành, dụng cụ hóa chất đầy đủ đảm bảo phục vụ kỳ thi. 
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- Khoa Dược, Khoa Y xây dựng đề cương ôn tập và lịch ôn thi thực hành cho học sinh, 

sinh viên. 

5.3. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm  

- Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm triển 

khai Kế hoạch thi tốt nghiệp đến các lớp dự thi. 

- Giáo viên chủ nhiệm triển khai Kế hoạch thi tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên dự 

thi. Nhắc nhở học sinh, sinh viên chuẩn bị ôn tập kiến thức có hiệu quả nhất. 

5.4. Học sinh - sinh viên 

- Học sinh, sinh viên chuẩn bị ôn tập theo đề cương. 

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế thi. 

Trên đây là Kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Điều dưỡng 12, Cao đẳng Dược 

3AB, Y sỹ đa khoa 33 - kỳ thi tháng 10/2022./.  

 

Nơi nhận: 
- Các Khoa, Phòng, Trung tâm; 
- GVCN, sinh viên các lớp TN; 
- Lưu VT, QLĐT (Ngân). 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

   

Đỗ Huy Sơn 
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