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Số: 167/QĐ-TCYT Quảng Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v ban hành Quy định thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp 

hệ chính quy năm 2017 cho 03 ngành: Y sỹ, Điều dưỡng và Dược sỹ 
thời gian đào tạo 02 năm 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Quyết định số 1582/QĐ-UB ngày 12/12/1997 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Trường Trung cấp Y tế và quy định chức năng 
nhiệm vụ của Trường; 

Căn cứ Thông tư số 19/2010/TT-BGDĐT ngày 05/7/2010 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành chương trình khung khối ngành khoa học và sức khỏe trình độ 
trung cấp chuyên nghiệp (TCCN); 

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 về việc ban hành 
Điều lệ trường TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ Quy chế đào tạo TCCN ban hành theo Thông tư số 22/2014/TT-
BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ chương trình đào tạo TCCN thời gian đào tạo 02 năm của Nhà trường; 
Căn cứ ý kiến đề xuất của các Khoa; 
Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành Quy định thi tốt nghiệp TCCN hệ chính quy năm 2017 cho 

03 ngành: Y sỹ, Điều dưỡng và Dược sỹ thời gian đào tạo 02 năm (có quy định chi 

tiết kèm theo). 
Điều 2. Quy định này là căn cứ để ôn thi, hướng dẫn ôn thi, tổ chức thi tốt 

nghiệp cho 03 ngành trên. 
Điều 3. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng phối hợp với các Khoa kiểm 

tra, rà soát Bộ công cụ lượng giá của các học phần có trong nội dung thi và các quy 
trình kỹ thuật thực hành để tham mưu trình Hiệu trưởng ban hành đề cương ôn thi 
cho từng môn thi cụ thể, công bố khi bắt đầu thời gian tổ chức ôn thi.   

Điều 4. Trưởng các Phòng, Khoa, giáo viên và học sinh các lớp liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bảng tin, Website Trường; 
- Lưu: VT, Lãnh đạo, KT&KĐCL, ĐT(03).  

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 
 

Lê Viết Hùng 
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QUY ĐỊNH 
Thi tốt nghiệp TCCN hệ chính quy năm 2017 cho 03 ngành: 

Y sỹ, Điều dưỡng và Dược sỹ thời gian đào tạo 02 năm 
(Kèm theo Quyết định số: 167/QĐ-TCYT ngày 23 tháng 02 năm 2017 

của Hiệu trưởng Trường TCYT Quảng Bình) 

PHẦN I. THỜI GIAN ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP: 05 Tuần. 

PHẦN II. HÌNH THỨC THI 

1. Môn Giáo dục chính trị: Thi viết; 
2. Môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: Thi viết; 
3. Môn Thực hành nghề nghiệp: Thực hành + Vấn đáp. 

PHẦN III. THỜI GIAN THI 

1. Thi viết: 120 phút; 

2. Thi Thực hành + Vấn đáp: 30 phút/01 học sinh. 

PHẦN IV. NỘI DUNG THI 

A. MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ 

1. Nêu đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân.  

2. Nêu đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.  

3. Nêu các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.  

4. Trình bày đường lối công nghiệp hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.  

5. Trình bày mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Từ đó rút ra ý nghĩa 
phương pháp luận.  

6.Trình bày vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.  

7.Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. 

8. Trình bày đường lối giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội.  

9. Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Anh/chị vận dụng tư 
tưởng này vào hoạt động của bản thân như thế nào?  

10.Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Anh/chị vận dụng 
tư tưởng này vào hoạt động của bản thân như thế nào?  

11.Nêu ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh/chị làm gì để 
phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

12. Trình bày quan niệm về người lao động tốt. Anh/chị làm gì để phấn đấu 
trở thành người lao động tốt?  

 

 



B. MÔN LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP 

I. NGÀNH Y SỸ: Gồm 05 học phần: 

1. Bệnh học Nội khoa; 

2. Bệnh học Ngoại khoa; 

3. Sức khỏe trẻ em; 

4. Sức khỏe sinh sản; 

5. Bệnh truyền nhiễm, xã hội. 

Nội dung chi tiết: Ôn tập theo Bộ công cụ lượng giá của 05 học phần trên 
trong chương trình đào tạo ngành Y sỹ khóa 9. 

II. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG: Gồm 06 học phần: 

1. Điều dưỡng cơ sở 1; 

2. Điều dưỡng cơ sở 2; 

3. Chăm sóc người bệnh Nội khoa 1; 

4. Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa; 

5. Chăm sóc sức khỏe trẻ em; 

6. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình. 

Nội dung chi tiết: Ôn tập theo Bộ công cụ lượng giá của 06 học phần trên 
trong chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng khóa 13. 

III. NGÀNH DƯỢC SỸ: Gồm 07 học phần: 

1. Dược liệu; 
2. Bào chế 1; 
3. Bào chế 2; 
4. Hóa dược - Dược lý 1; 
5. Hóa dược - Dược lý 2; 
6. Hóa dược - Dược lý 3; 
7. Quản lý dược. 

Nội dung chi tiết: Ôn tập theo Bộ công cụ lượng giá của 07 học phần trên 
trong chương trình đào tạo ngành Dược sỹ khóa 13. 

C. MÔN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 

I. NGÀNH Y SỸ 

- Làm một bệnh án trên bệnh nhân cụ thể tại các Khoa: Nội, Ngoại, Sản - Phụ, 
Nhi của bệnh viện; 

- Vấn đáp: 
+ Bảo vệ bệnh án;  
+ Các kiến thức thuộc các học phần cơ sở: Giải phẫu sinh lý, Dược lý. 
 



II. NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

- Lập kế hoạch chăm sóc trên người bệnh cụ thể tại các Khoa: Nội, Ngoại, Nhi 
của bệnh viện và thực hiện kỹ thuật chăm sóc trên người bệnh/mô hình; 

- Trả lời vấn đáp. 

III. NGÀNH DƯỢC SỸ 

Thực hiện quy trình kỹ thuật thuộc 03 lĩnh vực: Dược liệu, Bào chế, Hoá 
dược - Dược lý 1&2. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 

 

 
Lê Viết Hùng 

                       
 


