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SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH 
TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 610/KH-TCYT Quảng Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2014 

KẾ HOẠCH 
Thi tốt nghiệp 02 lớp Y sỹ ñịnh hướng chuyên ngành khóa 5 

năm 2014 

Căn cứ kế hoạch ñào tạo 02 lớp Y sỹ ñịnh hướng chuyên ngành khóa 5, 
Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp như sau: 

I. TỔNG SỐ HỌC SINH, MÔN THI, N ỘI DUNG VÀ HÌNH TH ỨC THI: 
1. Tổng số học sinh: 46 học sinh 
Hiện tại:  
- Lớp Y học cổ truyền (YHCT) K5: 16 học sinh; 
- Lớp Y học dự phòng (YHDP) K5: 30 học sinh. 
2. Môn thi, nội dung và hình thức thi: 
- Môn thi, nội dung và hình thức thi tốt nghiệp: Thực hiện theo quy ñịnh 

của chương trình ñào tạo Y sỹ ñịnh hướng chuyên ngành YHCT, YHDP, quy chế 
ñào tạo và chương trình kế hoạch ñào tạo ñã công bố ñầu khoá. 

- Nội dung ôn thi: Thực hiện theo Quyết ñịnh số 140/Qð-TCYT ngày 06 
tháng 02 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình, ñã ñược 
thông báo cho học sinh. 

- Hình thức thi: 
+ Môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: Thi viết (Thời gian 150 phút). 
+ Môn Thực hành nghề nghiệp: Thi thực hành. 
* Ngành YHCT: Học sinh làm bệnh án bệnh nhân tại bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Quảng Bình, trình bày bệnh án và trả lời vấn ñáp. 
* Ngành YHDP: Trình bày kỹ thuật thực hành YHDP trong chương trình ñã 

học và trả lời vấn ñáp. 
II. TH ỜI GIAN VÀ ðỊA ðIỂM: 

Ngày Giờ Nội dung thực hiện ðịa ñiểm 

1. Họp Hội ñồng xét ñiều kiện dự thi tốt 
nghiệp: Duyệt danh sách thí sinh ñủ ñiều 
kiện dự thi tốt nghiệp. Thứ 3 

05/8/2014 
17h00 

2. Họp Hội ñồng thi tốt nghiệp: 
- Phân công trách nhiệm thực hiện kế hoạch; 
- Dự kiến nhân sự các ban. 

Phòng Giao ban 

07h00 Ra ñề giới thiệu thi tốt nghiệp. Phòng Hội trường 
Thứ 6 

08/8/2014 07h30 Chuẩn bị danh sách bệnh nhân. 
Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh Quảng Bình 
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1. Làm thủ tục thi, phổ biến quy chế thi, 
niêm yết phòng thi. 
2. Bốc thăm nhóm thi, bàn thi thực hành: 
- YHCT K5:  02 nhóm (08 Hs/nhóm); 
 01 bàn hỏi thi. 
- YHDP K5: 04 nhóm (08 Hs/nhóm, 
nhóm 4: 06 HS); 02 bàn hỏi thi. 

- YHCT K5:  P.B2 

- YHDP K5: P.B3 
07h00 

Ra ñề thi môn Lý thuyết tổng hợp 
nghề nghiệp. 

Phòng TH Tin học 

Nhóm 1 YHCT:  
1. Bốc thăm bệnh nhân. 

Giảng ñường: B2 

2. Tham khảo bệnh án. Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh Quảng Bình 

08h00 

3. Làm bệnh án.  Giảng ñường: B2 

Thứ 2 
11/8/2014 

13h30 Thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp. Giảng ñường: A3, A4  

Thi môn Thực hành nghề nghiệp: 

- Nhóm 1 YHCT 
- Nhóm 1, 2 YHDP 07h00 

Bốc thăm bệnh nhân, tham khảo bệnh án, 
làm bệnh án: Nhóm 2 YHCT 

13h30 
Thi môn Thực hành nghề nghiệp: 

- Nhóm 2 YHCT 
- Nhóm 3, 4 YHDP 

- Phòng thi Thực hành:  

+ YHCT:  P. B3 

+ YHDP: 

* Bàn 1: P. B5 

* Bàn 2: P. B6 

- Phòng bốc thăm bệnh 
nhân, làm bệnh án: P. B2 

- Tham khảo bệnh án: 
Bệnh viện Y học cổ truyền 
tỉnh Quảng Bình. 

Thứ 3 
12/8/2014 

14h00 
ðánh phách, cắt phách bài thi môn Lý 
thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

Phòng ðào tạo 

07h00 
Chấm thi môn Lý thuyết tổng hợp 
nghề nghiệp. 

Phòng Giao ban 

1. Ráp phách.  Phòng Giao ban 

2. Tổng hợp ñiểm thi.  Phòng ðào tạo 

Thứ 4 
13/8/2014 

14h00 

3. Thông báo kết quả thi.  Bảng tin 

Thứ 4 
27/8/2014 17h00 

Họp Hội ñồng thi tốt nghiệp: 
- Thông qua kết quả thi; 
- Xét ñiều kiện công nhận tốt nghiệp.  

Phòng Giao ban 

III. H ỘI ðỒNG THI VÀ CÁC BAN: 
Hội ñồng xét ñiều kiện dự thi tốt nghiệp, Hội ñồng thi tốt nghiệp và các ban 

liên quan: Thành lập và thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế ñào tạo trung cấp chuyên 
nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết ñịnh số 40/2007/Qð-BGDðT ngày 
01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo. 
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IV. KINH PHÍ:  Thực hiện theo các quy ñịnh hiện hành. 
Yêu cầu các Phòng, Khoa và các cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế;  
- Sở GD&ðT;  
- Lãnh ñạo Trường; 
- Các Phòng, Khoa;   
- Lưu: VT, ðT.  

HIỆU TRƯỞNG 

(ðã ký) 

 
 

Lê Viết Hùng 

 

(ðể báo cáo) 


