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KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THI TỐT NGHIỆP 
 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ K8 

1. Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp  

a. Các lớp trong trường (Điện Công Nghiệp – Điện Lạnh – Cơ khí chế tạo – Cơ khí động lực – 

May & Thiết kế thời trang  – Công nghệ thông tin – Kế toán doanh nghiệp) 

b. Các lớp liên thông: TT GDNN Kỳ Anh – Hà Tĩnh; TT GDNN Đông Thuận – Vĩnh Long 

TT Thời gian Nội Dung Bộ phận thực hiện 

1 Từ 08/01 - 14/01/2018 
Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các 

ban giúp việc 
Hiệu Trưởng 

2 Từ 16/01 - 20/01/2018 

Xét hạnh kiểm và học lực toàn khoá học 

(Khóa thi tốt nghiệp) 

Soạn đề cương ôn thi TN (nộp PĐT hạn 

chót 20/1/2018) 

Phòng CTHS – Phòng Nhân sự 

và GV chủ nhiệm 

GV trong Ban ra đề thi TN 

3 9h00’ ngày 25/01/2018 Họp hội đồng xét tư cách dự thi TN Hội đồng thi TN 

4 8h00’ ngày 29/01/2018 

Tập trung học viên tại phòng 12T2. Công 

bố tư cách dự thi TN. Thông báo kế hoạch 

thi TN. Phát đề cương ôn thi cho học viên. 

P. Đào Tạo (Cha Quang) 

Phòng Nhân sự (Sr Châm) 

5 Từ 26/02 - 10/03/2018 Học sinh khóa 8 nghỉ ôn thi TN 

GVCN –  Các Trưởng Khoa 

thông báo và sắp xếp lên trường 

ôn thi. 

6 8h00’ ngày 05/03/2018 Thi môn Chính trị Tốt nghiệp Ban coi thi, Thư ký 

7 8h00’ ngày 12/03/2018 Thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp Ban coi thi , Thư ký 

8 
Từ 7h00’ ngày 13, 

14/03/2018 
Thi thực hành 

Ban coi thi , Thư ký, Ban chấm 

thi 

9 
Từ 13h30’ ngày 

15/03/2018 

Chấm thi các môn thi lý thuyết (Phòng thư 

viện nhà Trường) 
Ban chấm thi, Ban Thư ký 

10 
Ngày 19, 20, 21, 22, 

23/03/2018 
Học sinh lao động công ích (5 ngày) 

Phòng Nhân sự, GVCN  và học 

sinh tốt nghiệp khóa 8 

11 Từ 20/03 -  31/03/2018 Tổng hợp kết quả thi TN Ban thư ký 

12 9h00’ ngày 06/04/2018 Họp hội đồng xét tốt nghiệp Hội đồng thi TN 

13 Từ 09/04 - 24/5/2018 
Làm các quyết định công nhận TN, Quyết 

định khen thưởng 

Phòng Nhân Sự 

Phòng CTHS 

Phòng Đào tạo 

14 8h30’ ngày 02/06/2018 
Lễ công nhận tốt nghiệp và bế giảng khoá 

học 2017 – 2018 tại Sân Vận Động Trường 

Đại biểu, Phòng Đào tạo, Phòng 

Nhân sự , P. CTHS, các Khoa và 

học viên 

 2. Môn thi tốt nghiệp:  

2.1. Thi môn Chính trị: 

- Hình thức thi: Thi viết 

- Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) 

2.2. Thi môn Lý thuyết tổng hợp chuyên môn nghề: 

- Hình thức thi: Thi viết (có thêm trắc nghiệm tùy ngành) 

- Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) 

2.3. Thi môn Thực hành nghề: 

- Hình thức thi: Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm 

- Thời gian: Từ 1 đến 2 ngày. 
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3. Một vài hướng dẫn cụ thể (trích thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017) 

Điều 28. Xếp loại kết quả học tập 
1. Sau mỗi học kỳ hoặc năm học, người học được xếp loại về học lực như sau: 

a) Xếp loại kết quả học tập của người học theo học kỳ và năm học căn cứ vào điểm trung bình chung 

học kỳ, năm học trong học kỳ, năm học theo thang điểm 10 của người học đó, cụ thể: 

- Loại xuất sắc: từ 9,0 đến 10 điểm; 

- Loại giỏi: từ 8,0 đến 8,9 điểm; 

- Loại khá: từ 7,0 đến 7,9 điểm; 

- Loại trung bình khá: từ 6,0 đến 6,9 điểm; 

- Loại trung bình: từ 5,0 đến 5,9 điểm; 

- Loại yếu: thấp hơn hoặc bằng 4,9 điểm. 

b) Người học có điểm đạt loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại nếu thuộc một hoặc nhiều 

trường hợp sau: 

- Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ hoặc năm học được xếp loại kết quả học 

tập; 

- Có một môn học hoặc một mô-đun trở lên trong học kỳ, năm học phải thi lại (không tính môn học 

điều kiện; môn học, mô-đun được tạm hoãn học hoặc được miễn trừ). 

2. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ chính ngay trước học 

kỳ phụ để xếp loại người học về học lực. 

 

Điều 30. Kế hoạch và tổ chức các hoạt động thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp 

1. Kế hoạch thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải được xây dựng và công bố công khai 

trước kỳ thi tốt nghiệp ít nhất là 05 tuần. 

 

2. Nội dung và thời gian thi tốt nghiệp 

a) Thi môn Chính trị 

Thi môn Chính trị được tổ chức theo hình thức thi viết với thời gian 90 phút ở trình độ trung cấp, 

120 phút ở trình độ cao đẳng hoặc thi trắc nghiệm với thời gian từ 45 phút đến 60 phút. 

b) Thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

Thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp được tổ chức theo hình thức thi viết hoặc trắc nghiệm với 

thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 1 thí sinh là 40 phút chuẩn bị và 

20 phút trả lời. 

c) Thi môn Thực hành nghề nghiệp 

Thi môn Thực hành nghề nghiệp được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng hợp để 

hoàn thiện một phần của sản phẩm hoặc một sản phẩm dịch vụ, công việc. Thời gian thi thực hành 

cho một đề thi từ 1 đến 3 ngày và không quá 8 giờ/ngày; thời gian thi cụ thể đối với từng ngành, nghề 

do hiệu trưởng quy định. 

 

3. Hội đồng thi tốt nghiệp 

a) Thành lập hội đồng thi tốt nghiệp 

Hội đồng thi tốt nghiệp do hiệu trưởng ra quyết định thành lập, bao gồm: 

- Chủ tịch hội đồng là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo; 

- Phó chủ tịch hội đồng là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo hoặc trưởng phòng đào tạo hoặc trưởng 

bộ phận khảo thí và bảo đảm chất lượng; 

- Thư ký hội đồng là trưởng phòng đào tạo/trưởng bộ phận khảo thí và bảo đảm chất lượng hoặc phó 

trưởng phòng đào tạo/phó trưởng bộ phận khảo thí và bảo đảm chất lượng; 

- Các ủy viên: gồm một số cán bộ, giáo viên của trường (có thể mời thêm đại diện doanh nghiệp); 

- Những người có người học dự thi tốt nghiệp là người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em 

ruột) thì không được tham gia hội đồng và không được thực hiện nhiệm vụ trong các ban hoặc tiểu 

ban ra đề thi, coi thi, chấm thi liên quan đến người học đó; 
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- Số lượng các thành viên trong hội đồng ít nhất là 05 người. 

b) Nhiệm vụ, quyền hạn 

- Chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp chịu trách nhiệm quy định cụ thể và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động 

thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; 

- Chủ tịch hội đồng ra quyết định thành lập các ban giúp việc hội đồng, bao gồm: ban thư ký, ban đề 

thi, ban coi thi, ban chấm thi, ban chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; ngoài ra, chủ tịch hội đồng 

có thể ra quyết định thành lập các ban giúp việc khác; 

- Thành phần của một ban giúp việc gồm có trưởng ban và ủy viên, trong đó trưởng ban do một thành 

viên trong hội đồng kiêm nhiệm, các ủy viên khác không bắt buộc phải là thành viên hội đồng; 

- Mỗi ban giúp việc có thể được tổ chức thành các tiểu ban, thành phần của mỗi tiểu ban gồm có 

trưởng tiểu ban và ủy viên; 

- Các thành viên của ban đề thi, ban chấm thi, ban chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp là giáo viên 

đủ tiêu chuẩn về giáo viên, giảng viên trong giáo dục nghề nghiệp hoặc các chuyên gia của các doanh 

nghiệp đã tốt nghiệp đại học về ngành, nghề đào tạo phù hợp với nội dung thi, chuyên đề, khóa luận 

tốt nghiệp; 

- Tổ chức xét và trình hiệu trưởng xem xét, quyết định danh sách người học đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện dự thi, dự bảo vệ chuyên đề khóa luận tốt nghiệp; 

- Tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp theo Thông tư 

này và các quy định hiện hành khác của pháp luật; được sử dụng con dấu của trường để thực hiện 

nhiệm vụ; 

- Xây dựng, trình hiệu trưởng quyết định và công bố nội quy thi, quy trình chấm thi, chấm chuyên đề, 

khóa luận tốt nghiệp, chấm phúc khảo và xử lý điểm sau phúc khảo; xây dựng đề cương ôn tập thi tốt 

nghiệp, đề thi và các tài liệu khác liên quan đến kỳ thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp trình 

hiệu trưởng phê duyệt; 

- Bảo mật đề thi theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức công tác coi thi, kiểm tra giám sát thi, chấm thi, chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, 

chấm phúc khảo; xử lý hoặc đề xuất với hiệu trưởng xử lý các trường hợp vi phạm nội quy thi, giải 

quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi; 

- Xét điều kiện tốt nghiệp cho người học theo quy định tại Điều 33 của Thông tư này; 

- Trình hiệu trưởng xem xét, quyết định danh sách người học đủ điều kiện, không đủ điều kiện công 

nhận tốt nghiệp; 

- Báo cáo các vấn đề liên quan đến kỳ thi theo quy định của hiệu trưởng và thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn khác liên quan đến việc tổ chức kỳ thi theo quy định của pháp luật. 

 

4. Ra đề thi, coi thi, chấm thi 

a) Đề thi phải phù hợp với đề cương ôn thi, mỗi môn thi phải có một bộ đề thi chính và ít nhất một 

bộ đề thi dự bị tương đương về nội dung kiến thức và có cùng thời gian làm bài thi đối với môn 

thi Chính trị và môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; 

b) Điểm đáp án của đề thi theo hình thức thi viết, thực hành được chia nhỏ theo ý không quá 0,25 

điểm theo thang điểm 10; trong đó, nếu điểm toàn bài thi có điểm lẻ là 0,25 thì quy tròn thành 0,5; 

có điểm lẻ là 0,75 thì quy tròn thành 1,0; 
c) Việc coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo, công bố điểm thi cơ bản được thực hiện như kỳ thi kết 

thúc môn học, mô-đun; trong đó, chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp là người quyết định cuối cùng 

điểm thi. 

 

5. Chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (liên hệ Điều 32) 

a) Ban chấm một chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (sau đây gọi là ban chấm) có từ 3 đến 5 thành viên 

gồm: trưởng ban, thư ký và các ủy viên. Giáo viên hướng dẫn có thể tham gia hoặc không tham gia; 

nếu không tham gia ban chấm thì cho điểm đánh giá chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp vào một phiếu 

kín và gửi cho ban chấm; nếu tham gia ban chấm thì cho điểm vào 2 phiếu kín (1 phiếu với tư cách 

người hướng dẫn, 1 phiếu với tư cách thành viên ban chấm); 
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b) Ban chấm chỉ họp khi có mặt từ 3 thành viên trở lên; trưởng ban và thư ký không được vắng mặt. 

c) Ban chấm cho điểm bằng hình thức bỏ phiếu kín; điểm trung bình cộng của các thành viên là điểm 

chính thức của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (điểm lẻ lấy 1 chữ số của phần thập phân, nếu chữ số 

thứ 2 của phần thập phân từ 6 trở lên thì làm tròn để tăng thêm 1 cho chữ số thứ nhất); 

d) Biên bản chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp ghi theo mẫu và lưu theo quy định của hiệu trưởng; 

đ) Chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp sau khi bảo vệ được chỉnh sửa theo ý kiến của ban chấm được 

lưu 1 bản tại khoa chuyên môn và gửi về thư viện trường 1 bản. 

 

Điều 31. Điều kiện dự thi và số lần dự thi tốt nghiệp 

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Người học được dự thi tốt nghiệp khi bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình đạt yêu cầu trở lên; (trên 5,0) 

b) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

c) Còn số lần và trong quỹ thời gian được dự thi tốt nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này; 

d) Người học không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này, nếu vẫn còn quỹ thời gian để hoàn thành các môn học, mô-đun trong chương trình theo 

quy định thì được hiệu trưởng xem xét, cho phép người học đó được hoàn thành các môn học, mô-

đun chưa đạt yêu cầu và tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; 

đ) Người học không đủ điều kiện dự thi do bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời 

gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng 

không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét điều 

kiện dự thi tốt nghiệp; 

e) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho 

người học đó. 

 

2. Số lần dự thi tốt nghiệp 

a) Người học dự thi có môn thi tốt nghiệp có điểm đạt từ 5,0 điểm trở lên thì không được dự thi lại 

môn thi tốt nghiệp đó, nếu dưới 5,0 điểm thì được dự thi lại môn thi đó không quá 03 lần trong thời 

gian tối đa hoàn thành chương trình theo quy định; 

b) Thi lại lần thứ nhất cho người học có môn thi chưa đạt yêu cầu trong thời gian tối thiểu 30 ngày 

làm việc kể từ ngày trường công bố kết quả thi tốt nghiệp; thời gian thi lại lần thứ 2 và lần thứ 3 do 

hiệu trưởng quy định; 

c) Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định, nếu có môn thi tốt nghiệp có điểm dưới 5,0 

thì được hiệu trưởng xem xét ưu tiên số lần dự thi lại môn thi tốt nghiệp đó trong quỹ thời gian tối đa 

hoàn thành chương trình theo quy định; 

d) Người học vắng mặt ở môn thi nào nếu không có lý do chính đáng thì phải nhận điểm 0 và vẫn 

tính số lần dự thi đó, trường hợp có lý do chính đáng thì được hiệu trưởng bố trí dự thi môn thi đó ở 

kỳ thi tốt nghiệp khác và chưa tính số lần dự thi, đồng thời phải bảo đảm trong quỹ thời gian tối đa 

cho phép để hoàn thành chương trình. 

 

Điều 32. Chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (trường ta không đủ điều kiện thực hiện) 
1. Khối lượng của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp không quá 5 tín chỉ và được quy định trong chương 

trình đào tạo trình độ cao đẳng. 

2. Hiệu trưởng trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng căn cứ 

vào kết quả học tập của sinh viên, năng lực của đội ngũ giáo viên để quyết định những sinh viên được 

làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. 

3. Phân công hướng dẫn và duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp 

a) Hiệu trưởng quyết định phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên làm chuyên đề, khóa luận tốt 

nghiệp theo đề nghị của trưởng khoa chuyên môn; 
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b) Tiêu chuẩn giáo viên hướng dẫn chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp: có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên, có chuyên môn phù hợp với chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; có khả năng nghiên cứu khoa học; 

có trách nhiệm đối với việc hướng dẫn sinh viên; 

c) Số lượng chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp giao cho giáo viên hướng dẫn được giới hạn ở mức cao 

nhất của một khóa học như sau: kỹ sư, cử nhân: 3 chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; thạc sĩ: 4 chuyên 

đề, khóa luận tốt nghiệp; tiến sĩ: 5 chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; 

d) Giáo viên hướng dẫn cùng với sinh viên xác định chuyên đề, khóa luận và gửi cho nhà trường; 

việc duyệt chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên do hiệu trưởng quy định. 

4. Chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp đủ tiêu chuẩn được bảo vệ 

a) Hình thức: do hiệu trưởng nhà trường quy định; 

b) Nội dung: được giáo viên hướng dẫn xác nhận bằng văn bản bảo đảm nội dung đạt yêu cầu và đề 

nghị cho bảo vệ; nếu nội dung không đạt yêu cầu, cần đề nghị gia hạn cho sinh viên hoặc cho sinh 

viên chuyển sang dự thi tốt nghiệp (nếu kịp thời gian ôn tập và thi); 

c) Văn bản đề nghị cho sinh viên bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của giáo viên hướng dẫn và 

toàn văn chuyên đề, khóa luận nộp về khoa chuyên môn trước khi bảo vệ 15 ngày; chuyên đề, khóa 

luận tốt nghiệp được giao cho ban chấm trước khi bảo vệ ít nhất 10 ngày. 

5. Kết quả chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải được công bố ngay sau buổi bảo vệ. 

6. Hiệu trưởng quy định việc bảo vệ lại hoặc cho sinh viên chuyển sang thi tốt nghiệp đối với các 

trường hợp sinh viên bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp không đạt yêu cầu. 

7. Đối với một số ngành, nghề đào tạo đặc thù thuộc các lĩnh vực Nghệ thuật, Kiến trúc, Y tế, Thể 

dục - Thể thao, hiệu trưởng quy định nội dung, hình thức thực tập cuối khóa; điều kiện xét và công 

nhận tốt nghiệp phù hợp với đặc điểm các chương trình của trường. 

 

 

Điều 33. Điều kiện tốt nghiệp 

1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau: 

a) Điểm của mỗi môn thi tốt nghiệp phải đạt từ 5,0 trở lên hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp 

có điểm đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10; 

b) Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

c) Hoàn thành các điều kiện khác theo quy định của trường; 

d) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp 

cho người học đó. 

2. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc 

trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt 

nghiệp. 

3. Chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thi tốt nghiệp hoặc kết thúc ngày bảo vệ 

chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, hội đồng xét tốt nghiệp tổ chức xét tốt nghiệp cho người học. Chậm 

nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày xét tốt nghiệp cho người học, hội đồng xét tốt nghiệp phải trình 

hiệu trưởng danh sách người học có đủ điều kiện, không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. 

4. Trên cơ sở đề nghị của hội đồng xét tốt nghiệp, chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đề nghị, 

hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho người học đủ điều kiện tốt nghiệp. 
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Điều 34. Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp 
1. Đối với người học dự thi tốt nghiệp điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp được tính theo công thức 

sau: 

ĐTN= 
3.ĐTB + 2.ĐTNTH + ĐTNLT 

6 

Trong đó: 

+ ĐTN: điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp 

+ ĐTB: điểm trung bình chung toàn khóa học 

+ ĐTNTH: điểm thi môn Thực hành nghề nghiệp 

+ ĐTNLT: điểm thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

2. Đối với sinh viên bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp được 

tính theo công thức sau: 

ĐTN= 
3.ĐTB + 2.ĐCĐ 

5 

Trong đó: ĐCĐ: điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp. 

3. Xếp loại tốt nghiệp của người học được căn cứ vào điểm xếp loại tốt nghiệp và tính theo thang 

điểm 10 như sau: 

a) Loại xuất sắc: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 9,0 đến 10; 

b) Loại giỏi: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 8,0 đến 8,9; 

c) Loại khá: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 7,0 đến 7,9; 

d) Loại trung bình khá: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 6,0 đến 6,9; 

e) Loại trung bình: điểm xếp loại tốt nghiệp từ 5,0 đến 5,9. 

4. Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên không có môn thi tốt nghiệp nào phải 

thi lại hoặc không phải bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một mức xếp loại tốt 

nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có một môn học hoặc một mô-đun trở lên trong khóa học phải thi lại, học lại (không tính môn học 

điều kiện; môn học, mô-đun được miễn trừ); 

b) Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2 

Điều 16 của Thông tư này) trong thời gian học tập tại trường. 

5. Người học phải thi lại tốt nghiệp hoặc bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp thì xếp loại tốt 

nghiệp như sau: 

a) Có 01 môn thi tốt nghiệp phải thi lại một lần thì xếp loại tốt nghiệp cao nhất là loại khá; 

b) Có 02 môn thi tốt nghiệp phải thi lại một lần hoặc có một môn thi tốt nghiệp phải thi lại hai lần 

hoặc bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp thì xếp loại tốt nghiệp cao nhất là trung bình khá; 

c) Người học phải thi lại tốt nghiệp hoặc bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp không thuộc 

trường hợp quy định tại điểm a, b của khoản này thì xếp loại tốt nghiệp loại trung bình. 

 

Tân Tiến, ngày 03 tháng 01 năm 2018 

Trưởng Phòng Đào Tạo 
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