
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:   2505 /SGDÐT-NV1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày   12   tháng 8 năm 2019 

V/v hướng dẫn vật tư thi 

Nghề phổ thông năm học 2018-2019. 
 

       

  Kính gửi:    

 - Các trường Trung học phổ thông; 

- Các trung tâm Giáo dục thường xuyên;  

- Các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục 

thường xuyên;  

- Các đơn vị có giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT; 

- Các Hội đồng thi Nghề Phổ thông năm 2019. 

 

  Sở Giáo dục và Ðào tạo (GDÐT) thông báo đến các trường trung học phổ 

thông (THPT), trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), các đơn vị trực thuộc 

và 62 Hội đồng thi Nghề phổ thông (NPT) theo Quyết định số 684/QÐ-SGDÐT 

ngày 06/8/2019 của Giám đốc Sở GDĐT về việc Thành lập các Hội đồng coi thi lý 

thuyết và chấm thi thực hành NPT khóa ngày 15/8/2019 như sau: 

 I. PHẦN LÝ THUYẾT 

 Thời gian thi: 45 phút; Giờ mở đề thi cho tất cả các môn: 07 giờ 40 phút, 

Tính giờ làm bài: bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 15/8/2019. 

 II. PHẦN THỰC HÀNH 

      Mở đề thi cho tất cả các nghề: 09 giờ 10 phút ngày 15/8/2019 (trừ môn nấu ăn). 

 * Lưu ý:  

 - Mỗi thí sinh phải tư chuẩn bị vật tư theo đúng hướng dẫn. Nếu thiếu thiết 

bị, vật tư thì thí sinh sẽ không được dự thi phần thực hành. 

 - Thủ trưởng đơn vị phải bảo đảm việc triển khai cho thí sinh biết rõ phải 

chuẩn bị đầy đủ thiết bị, vật tư theo đúng hướng dẫn.  

 (Riêng đề thực hành môn Nấu ăn mở đề lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/8/2019) 

 1. Nghề Ðiện dân dụng 

 - Thời gian thi 60 phút. Thi tại phòng thi lý thuyết. 

 - Mỗi phòng thi 01 đồng hồ VOM hoặc thiết bị kiểm tra mạch điện và ổ cắm 

nối. (Thiết bị này do đơn vị có học sinh dự thi nghề điện chuẩn bị) 

 - Mỗi thí sinh cần mang theo:  

 + Vật liệu: 01 bảng gỗ ván ép (Kích thước 60x40, dày 10mm đến 15mm;  

Khoan sẵn lỗ luồn dây dẫn vào thiết bị),  01 táp-lô nhựa  (15 x 20 hoặc 16 x 20cm), 

dây điện đơn 02 mét và dây điện đôi 04 mét, Đinh vít để định vị thiết bị lên bảng 

20 cái, 01 cuộn băng dính bọc cách điện, 02 mét ống ghen dẹp loại 2cm hoặc 3cm. 
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  + Thiết bị: 02 cầu chì, 01 CB (cầu dao tự động), 01 ổ điện, 03 công tắc 2 

cực, 02 công tắc 3 cực, 03 đuôi đèn tròn, 1 phích cắm  điện, 03 bóng đèn tròn loại 

10W-220V hoặc 30W-220V. 

 + Dụng cụ: 01 tua vít dẹt, 01 tua vít 4 chấu, 01 kìm, 01 kìm cắt, 01 kéo cắt 

dây và bóc vỏ cách điện, 01 khoan tay, kéo…. 

 2. Nghề Nấu ăn 

- Thời gian thi 60 phút, thi tại sân trường hoặc phòng thực hành nấu ăn (nếu 

có). 

- Sau giờ thi lý thuyết; thí sinh chuẩn bị vật tư (theo nội dung đề thi thực 

hành đã bốc thăm) và thực hiện chuẩn bị món ăn theo yêu cầu của đề. 

- Thí sinh khi đi thi thực hành nghề nấu ăn cần đem theo: bếp cồn (bếp, cồn, 

hộp quẹt); (Lưu ý: thí sinh tuyệt đối không bếp gas, cồn nước) mâm, nồi (hoặc 

chảo), tô (hoặc đĩa), đũa, muỗng, chén, dao, thớt, nguyên liệu dã chuẩn bị sẵn (đã 

sơ chế), gia vị. Ngoài ra các thí sinh phải đem theo các dụng cụ, nguyên liệu cần 

thiết để thực hiện món ăn theo yêu cầu của đề ra.  

- Thí sinh phải lưu ý về an toàn vệ sinh thực phẩm và cẩn thận trong việc 

nấu nướng, đề phòng hỏa hoạn. 

- Hội đồng thi phải chuẩn bị các bình chữa cháy, nước chữa cháy ở khu vực 

thực hành nấu ăn. 

 3. Nghề Tin học văn phòng 

- Thời gian thi thực hành: 40 phút/ca. Các Thí sinh thi tại phòng máy tính.  

- Chủ tịch Hội đồng thi chia ca thi theo số lượng của phòng máy tính và thông 

báo các ca thi thực hành cho thí sinh biết và thực hiện.  

- Nhân viên phục trách phòng máy có trách nhiệm kiểm tra các máy tính bảo 

đảm có đủ điều kiện để thi môn Tin học. 

 4. Nghề Nuôi cá 

 - Thời gian thi thực hành 30/phút/ca. Thi tại phòng thi lý thuyết. 

 - Thí sinh cần mang theo viết mực (để làm bài thi thực hành) và mang tiền 

để mua nguyên liệu, vật tư, dụng cụ, ... có liên quan đến đề thi (theo hướng dẫn của 

nhà trường).  

 - Các trường được chọn đặt Hội đồng (trực tiếp là Phó chủ tịch phụ trách 

cơ sở vật chất của hội đồng) có trách nhiệm chuẩn bị: vật tư, dụng cụ, đủ cho thí 

sinh dự thi.  

 Vật tư cần chuẩn bị cho một phòng thi có 24 thí sinh gồm: Ly nhựa (cốc 

nhựa) 200ml (24 cái/phòng); Giấy đo độ pH (đủ dùng cho 24 thí sinh); Bảng màu 

chuẩn đo độ pH (2 bảng màu cho 02 giám khảo); Phân vô cơ (mỗi loại 200gam: 

phân urê; phân lân; phân kali; phân canxi, phân hỗn hợp NPK); Mẫu nước ao hoặc 

nước sông (1 can 10 lít) cho mỗi phòng thi. 
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 5. Nghề Làm vườn 

 - Thời gian thi thực hành 30 phút/ca. Thi tại phòng thi lý thuyết. 

 - Mỗi phòng thi: 3 cuộn dây nilông bản mỏng, rộng 1 – 1,5cm. 

 - Thí sinh cần mang theo các vật liệu, dụng cụ như sau: 

+ Vật tư: Cành ghép, gốc ghép, mắt ghép…(tràm, chanh, bưởi, nhãn…) 

cành cây bánh tẻ, đường kính 0,6 – 1 cm, dài 40 cm, trên cành còn cuống 

lá và mắt ngủ. 

+ Dụng cụ: 01 dao ghép cành, 01 kéo cắt cành, tỉa lá; Dây nilông bản 

mỏng, rộng 1 – 1,5cm , dài khoảng 2 -3 m. 

- Thí sinh cần mang theo viết mực (để làm bài thi thực hành) 

 6. Nghề Trồng rừng 

 - Thời gian thi thực hành 30 phút/ca. Thi tại phòng thi lý thuyết. 

 - Mỗi Thí sinh cần mang theo các vật liệu, dụng cụ như sau: 

+ Vật tư: 4 bầu đất, cành keo lai cao khoảng 60 cm (hoặc 4 cây con dùng 

để cấy…) 

+ Dụng cụ giâm hom, cấy hom, cấy cây con: Que cấy, dao, kéo, thước, 

đĩa đựng hom… 

- Thí sinh cần mang theo viết mực (để làm bài thi thực hành) 

 III. TRANG TRÍ Ở HỘI ÐỒNG THI 

 Tất cả các Hội đồng thi đều phải làm băng ron trước cổng trường cho thí 

sinh biết địa điểm thi của Hội đồng thi, nội dung băng ron: 

Hội đồng thi Nghề phổ thông khóa ngày 15/8/2019 

Ðịa diểm : (Hội đồng thi) 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:  

  Nhân viên Kế toán của đơn vị có đặt hội đồng thi chịu trách nhiệm lập dự 

trù kinh phí cho hội đồng coi, chấm thi thực hành; lên kế hoạch chi, quyết toán với 

phòng Kế hoạch Tài chính của Sở (Liên hệ cô Nguyễn Thị Thùy Duyên, phòng 

KHTC Sở để được hướng dẫn).  

 Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị phổ biến cho thí sinh biết và 

triển khai thực hiện để thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt công việc thi nghề 

phổ thông năm 2018-2019. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về 

Sở GDÐT (qua Ô Nguyễn Quốc Tuấn, Phòng Nghiệp vụ 1) để được hướng dẫn, 

giải đáp./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Thanh Tra Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NV1. 

 

KT. GIÁM ÐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

                  Võ Ngọc Thạch  
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