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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TRÀ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH  

Số:    566     /KH-ĐHTV              Trà Vinh, ngày    04   tháng    4   năm 2014 
 

     
KẾ  HOẠCH 

Về việc tốt nghiệp và thi tốt nghiệp các lớp  
đại học khoá 2009, 2010, cao đẳng khoá 2011, trung cấp 

 chuyên nghiệp khoá 2012 hệ chính quy, đại học liên thông hệ chính  
quy khoá 2011, 2012 và đại học vừa làm vừa học khoá 2010 tại Trường  

 
Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính 

quy, đại học liên thông hệ chính quy và đại học hình thức vừa làm vừa học đã được Hiệu 
trưởng Trường Đại học Trà Vinh phê duyệt; 

Căn cứ kế hoạch số 05/KH-ĐHTV, ngày 02/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh và tốt nghiệp năm 2014;  

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn; 
Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau: 
1. Kế hoạch chung: 
1.1. Các lớp đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo chương trình học chế 
tín chỉ (không thi tốt nghiệp) tốt nghiệp vào tháng 6/2014 

HÌNH THỨC TỐT NGHIỆP 
STT LỚP SĨ SỐ HỌC MÔN 

THAY THẾ 
KHÓALUẬN/

ĐỒ ÁN 

GHI  
CHÚ 

1 CE12QV12 40 40 00  

2 DE11KTA10 63 63 00  

3 DE11KTB10 63 63 00  

4 DE11L10 47 47 00  

5 DE11TT04 28 28 00  

6 DF12KT12 98 98 00  

7 DF12NNA12 33 33 00  

8 DF12QKD12 52 52 00  

9 DF12VDT12 36 36 00  

10 DF12DVT12 22 22 00  

11 DF12NN12 35 35 00  
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12 DF12QVA12 60 57 03  

13 DF12QVB12 58 57 01  

14 DF12XD12 37 00 37  

Tổng (1) 672  

15 CA11KD 54 54 00  

16 CA11TT 46 46 00  

17 CA11XD 39 00 39  

18 CA11CK 16 16 00  

19 CA11QVA 49 49 00  

20 CA11QVB 47 47 00  

21 CA11VDT 23 23 00  

22 CA11AV 21 21 00  

23 CA11KTA 45 41 04  

24 CA11KTB 42 42 00  

25 CA11KTC 38 38 00  

26 CA11KTD 37 32 05  

27 CA11QKDA 31 31 00  

28 CA11QKDB 33 33 00  

29 CA11CB 32 24 8  

30 CA11CBA 23 21 02  

31 CA11PT 24 00 24  

32 CA11TS 23 00 23  

33 CA11DTY 18 15 03  

34 CA11THA 34 34 00  

35 CA11THB 34 34 00  

36 CA11MNA 45 45 00  

37 CA11MNB 44 44 00  

38 DA10VDT 48 48 00  
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39 DA10AV 30 30 00  

40 DA10QKDTH 27 22 05  

41 DA10QTTC 57 44 13  

42 DA10TS 10 00 10  

43 DA10LA 60 60 00  

44 DA10LB 61 61 00  

45 DA10SNV 45 33 12  

46 DA10KT 54 18 36  

47 DA10TT 18 10 08  

48 DA09BTY 11 00 11  

49 DA10XD 07 00 07  

Tổng (2) 1226  

 
1.2.Các lớp đại học vừa làm vừa học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đào tạo 
theo chương trình niên chế (thi tốt nghiệp) 
 1.2.1. Các lớp thi tốt nghiệp vào ngày 07,08/6/2014 
 

MÔN THI 
STT LỚP SĨ 

SỐ Cơ sở ngành Chuyên 
ngành 

1 DB10L 112 

2 DB10LB 110 
Lý luận Nhà nước và pháp luật Luật thương 

mại 

STT LỚP SĨ 
SỐ 

Lý thuyết tổng hợp 
nghề nghiệp 

Thực hành nghề 
nghiệp 

Môn 
chung 

1 TH12MN 49 

- Tâm lý-giáo dục 
- Toán và PP hình 
thành biểu tượng ban 
đầu về Toán 

- Tạo hình và PP 
dạy học 
- Tiếng Việt và PP 
phát triển lời nói 
cho trẻ 

Chính trị 

Tổng (3) 271  
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1.2.2. Các lớp thi tốt nghiệp vào ngày 02,03/ 8/2014 
 

Môn thi 

STT LỚP SĨ SỐ Lý thuyết tổng 
hợp nghề nghiệp 

Thực hành  
nghề nghiệp 

Môn chung 

1 TH12QVA 28 

2 TH12QVB 29 

- Quản trị văn 
phòng 
- Kỹ năng giao tiếp 

- Văn thư lưu trữ 
- Soạn thảo văn 
bản 

3 TH12CB 19 

-Kiểm nghiệm chất 
lượng thủy sản 

- Bảo quản và chế 
biến lạnh thủy sản 

- Chế biến các sản 
phẩm giá trị gia 
tăng 

Báo cáo 

4 TH11TTB 04 

5 TH12TTA 10 

- Sinh lý thực vật 
- Vi sinh đại cương 

- Côn trùng 
- Bệnh cây 
 - Cỏ dại 

6 TH11SCKB 02 

7 TH12SCKA 08 

- Động cơ đốt trong 
- Cấu tạo ô tô 
- Hệ thống điện-
điện tử ô tô 

-Tháo lắp (ô tô, 
động cơ, điện ô 
tô) 
- Pan động cơ 

8 TH11CKCB 01 

9 TH12CKCA 07 

- Cơ sở công nghệ 
chế tạo máy 
- Nguyên lý cắt gọt 
kim loại 

Tiện, phay 

10 TH12TY 22 

- Bệnh truyền 
nhiễm 
- Chăn nuôi gia súc 
nhai lại 
- Chăn nuôi heo 
- Chăn nuôi gia cầm 

Báo cáo chuyên 
đề 

11 TH11DLB 07 

12 TH12DLA 02 

Nghiệp vụ hướng 
dẫn 

Nghiệp vụ tiếp 
tân 

13 TH11HKTF 17 

14 TH12HKTA 48 

Kinh tế học đại 
cương Kế toán tài chính 

Chính trị 
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15 TH12HKTB 50 Kinh tế học đại 
cương Kế toán tài chính 

16 TH12TH 50 
-Nhập môn lập trình 
-Mạng máy tính 

- Cơ sở dữ liệu 
- Phân tích và 

thiết kế hệ thống 
thông tin 

17 TH12XDC 22 
- Kết cấu BTCT 1 
- Sức bền vật liệu 1 

Thực tập tay 
nghề công nhân 

18 TH11KMB 03 

19 TH12KMA 09 

Quy trình công 
nghệ 

Thực hành Âu 
phục 

20 TH11DCN 24 

21 TH12DCN 51 

Mạch điện + máy 
điện 

Thực hành trang 
bị điện 

22 TH12ND 31 Cơ sở kỹ thuật điện 
+ máy điện 

Thực hành vận 
hành hệ thống 

điện 

23 TH12PLA 43 Lý luận Nhà nước 
và pháp luật Luật Dân sự 

24 TH12PLB 39 Lý luận Nhà nước 
và pháp luật Luật Dân sự 

25 TH12TS 10 
- Kỹ thuật sản xuất 
giống tôm 
- Bệnh tôm 

 Báo cáo 

Chính trị 

Tổng (4) 534  

Tổng cộng 
(1),(2),(3),(4) 

2703  

2.Thời gian thực hiện: 
2.1. Đối với các lớp tốt nghiệp và thi tốt nghiệp vào 07,08/ 6/2014 

Thời gian Nội dung công việc Bộ phận phụ trách 

04/4/2014-02/6/2014 
Giải quyết các khoản nợ tồn 
đọng: nợ môn học, nợ học phí, 
… 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ, 
Giáo vụ Khoa, Bộ môn có 
lớp tốt nghiệp và thi tốt 
nghiệp 

04/4/2014 – 02/6/2014 
Kiểm tra lại chương trình đào 
tạo của các lớp tốt nghiệp và thi 
tốt nghiệp nêu trên. 

Khoa, Bộ môn, cố vấn học 
tập/giáo viên chủ nhiệm, 
phòng Khảo thí, p.Đào tạo 



- 6 - 

04/4/2014-02/6/2014 

- Sinh viên nộp các chứng chỉ 
tin học, ngoại ngữ theo quy định 
của Trường. 
- Xác nhận lại thông tin cá 
nhân. 

Cố vấn học tập/giáo viên 
chủ nhiệm, Khoa, Bộ môn, 
phòng Khảo thí, phòng 
Công tác Sinh viên -Học 
sinh, phòng Đào tạo 

02/6/2014-06/6/2014 Chuẩn bị cơ sở, vật chất, thiết bị 
vật tư cho kỳ thi tốt nghiệp.  

Phòng QT thiết bị, phòng 
Khảo thí, các Khoa, Bộ 
môn có lớp dự thi tốt 
nghiệp. 

02/5/2014-25/5/2014 

 Giải đáp thắc mắc phần cơ sở 
ngành, chuyên ngành, lý thuyết 
tổng hợp nghề nghiệp, thực 
hành nghề nghiệp và Chính trị  

Phòng Đào tạo xếp lịch ôn 
môn Chính trị. 
Bộ môn xếp lịch ôn cơ sở 
ngành, chuyên ngành, lý 
thuyết tổng hợp nghề 
nghiệp và thực hành nghề 
nghiệp. 

07,08/6/2014 
 (Dự kiến)  

Thi tốt nghiệp (đối với các lớp 
đại học vừa làm vừa học và 
trung cấp chuyên nghiệp đào 
tạo theo chương trình niên chế) 

Hội đồng thi, Ban coi, 
chấm thi tốt nghiệp; Ban 
Thanh tra, giám sát.  

20/6/2014 
(Dự kiến ) 

Họp xét tốt nghiệp Hội đồng thi, Ban thanh 
tra, giám sát. 

 
2.2. Đối với các lớp thi tốt nghiệp vào 02,03/ 8/2014 

Thời gian Nội dung công việc Bộ phận phụ trách 

04/4/2014- 01/7/2014 
Giải quyết các khoản nợ tồn 
đọng: nợ môn học, nợ học phí, 
… 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ, 
Giáo vụ Khoa, Bộ môn có 
lớp thi tốt nghiệp. 

04/4/2014 – 01/7/2014 
Kiểm tra lại chương trình đào 
tạo của các lớp thi tốt nghiệp 
nêu trên. 

Khoa, Bộ môn, cố vấn học 
tập/giáo viên chủ nhiệm, 
phòng Khảo thí, phòng 
Đào tạo. 

04/4/2014-01/7/2014 

- Sinh viên nộp các chứng chỉ 
tin học, ngoại ngữ theo quy định 
của Trường. 
- Xác nhận lại thông tin cá 
nhân. 

Cố vấn học tập, Khoa, Bộ 
môn  và  có lớp thi tốt 
nghiệp, phòng Khảo thí, 
phòng Công tác Sinh viên-
Học sinh 

27/6/2014-01/8/2014 Chuẩn bị cơ sở, vật chất, thiết bị 
vật tư cho kỳ thi tốt nghiệp.  

Phòng Quản trị thiết bị, 
phòng Khảo thí, các Khoa, 
Bộ môn có lớp dự thi tốt 
nghiệp. 
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02/6/2014-25/7/2014 

 Giải đáp thắc mắc phần cơ sở 
ngành, chuyên ngành, lý thuyết 
tổng hợp nghề nghiệp, thực 
hành nghề nghiệp và Chính trị  

Phòng Đào tạo xếp lịch ôn 
thi môn Chính trị. 
Bộ môn xếp lịch ôn lý 
thuyết tổng hợp nghề 
nghiệp và thực hành nghề 
nghiệp. 

02,03/8/2014 
 (Dự kiến)  

Thi tốt nghiệp 
(Theo lịch thi cụ thể) 

Hội đồng thi, Ban coi, 
chấm thi tốt nghiệp; Ban 
Thanh tra, giám sát.  

18/8/2014 
(Dự kiến ) 

Họp xét tốt nghiệp Hội đồng thi, Ban thanh 
tra, giám sát. 

 
 3. Biện pháp thực hiện: 

- Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm lập kế hoạch tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và ôn thi tốt 
nghiệp, phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch 
đề ra. 

- Các Khoa, Bộ môn và GVCN/cố vấn học tập chịu trách nhiệm thông báo đến học sinh 
và sinh viên kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, tổng hợp kết quả học tập của học sinh và 
sinh viên chưa đạt, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai kế 
hoạch đề ra. 

- Phòng Khảo thí chịu trách nhiệm lập các văn bản liên quan đến kỳ thi và tổ chức thi 
theo đúng quy chế. 
      Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các đơn vị 
thực hiện thống nhất trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định. 

 
               KT. HIỆU TRƯỞNG 

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

(đã ký) 
 

     Nguyễn Tiến Dũng 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nơi nhận: 
- BGH trường; 
- Phòng Khảo thí; 
- Phòng Kế hoạch –Tài vụ; 
- Phòng Công tác Sinh viên - Học Sinh; 
- Tất cả các Khoa và Bộ môn; 
- Trung tâm GDQP-ANSV; 
- Website phòng Đào tạo; 
- Lưu VT- HĐTN, ĐT. 


