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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của 

quy trình này. 

2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành theo sự chỉ đạo của 

Giám đốc Bệnh viện – Hiệu trưởng. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có 

nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản 

đóng dấu kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên 

mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) 

 Ban giám hiệu   □  

 Phòng đào tạo   □  

 Bộ môn điều dưỡng   □  

 Bộ môn kỹ thuật   □  

 Phòng hành chính   □  

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang 
Hạng mục 

sửa đổi 
Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

TRƢỜNG CĐYT BẠCH MAI 

 

QUY TRÌNH CHUẨN BỊ 

VÀ THI TỐT NGHIỆP 

Mã số: QT.09.CĐYT 

Ngày ban hành: 08/01/2017 

Lần ban hành: 01 
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I. MỤC ĐÍCH 

- Quy định các khâu trong quá trình xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, tổ chức thi tốt 

nghiệp cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông chính quy, trung cấp chuyên nghiệp.  

II.   PHẠM VI ÁP DỤNG  

- Cán bộ Phòng Đào tạo  

- Các đơn vị có liên quan 

III.  TÀI LIỆU VIỆN DẪN:  

- Quy chế đào tạo hệ đại học, cao đẳng chính quy ban hành kèm theo QĐ số 

25/2006/BGD&DT ban hành ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo 

(quy chế 25); 

- Quy chế đào tạo hệ TCCN chính quy ban hành kèm theo QĐ số 40/2007/BGD&DT 

ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (quy chế 40);  

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo ban hành theo quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (quy chế 40) 

- Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành  

 

IV.  THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT:  

1. Giải thích thuật ngữ:  

Không có. 

2. Từ viết tắt: 

- HSSV:   Học sinh, sinh viên 

-  TN:             Tốt nghiệp 

- HĐTTN:   Hội đồng thi tốt nghiệp 

- CT HĐTTN: Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp 

- ĐT:             Đào tạo 

- GD&ĐT:            Giáo dục và đào tạo. 

- CBCT:  Cán bộ coi thi
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NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Sơ đồ quy trình chuẩn bị thi tốt nghiệp                                   

Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

CBPT khối 

 

 

RaRrRAR 

- CBPT khối lập danh sách HSSV có điểm học 

phần < 5.0 

-  Tổ chức thi lại cuối khóa 

- CBPT khối hoàn thiện bảng điểm toàn khóa chậm 

nhất trước 02 tuần ngày họp xét điều kiện dự thi tốt 

nghiệp. 

Bộ phận 

CTHSSV 

 - Bộ phận CTHSSV thông báo tới bộ môn, GVCN. 

- Các lớp dự thi tốt nghiệp xét ĐRL toàn khóa 

 

CBPT khối 

Phòng đào tạo 

 - CBPT lập danh sách dự kiến HSSV đủ và không 

đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. 

- Phòng đào tạo thực hiện kiểm tra danh sách HSSV 

đủ và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp. 

 

 

Ban giám hiệu 

 

 

 

Trước kỳ thi tốt nghiệp ít nhất 04 tuần, phòng Đào 

tạo soạn thảo các quyết định trình Hiệu trưởng xem 

xét và ban hành các văn bản, quyết định sau:  

- Kế hoạch chi tiết thi tốt nghiệp 

(BM.09.CĐYT.01) 

- Quyết định thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi 

tốt nghiệp (BM.09.CĐYT.02) 

- Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và 

các ban giúp việc: Ban thư ký, Ban ra đề thi, Ban 

coi thi, ban chấm thi, ban hậu cần. 

(BM.09.CĐYT.03) 

- Ban Giám hiệu ký phê duyệt kế hoạch chi tiết thi 

tốt nghiệp, các quyết định. 

Phòng đào tạo 

 - CB văn thư gửi giấy mời và nội dung họp đến các 

thành viên Hội đồng. 

- Chuẩn bị nội dung cuộc họp: danh sách HSSV đủ 

điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, 

danh sách HSSV chưa hoàn thành học phí đến thời 

điểm xét dự thi tốt nghiệp. 

Hội đồng xét  - Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp họp xét 

Chuẩn bị họp xét điều 

kiện dự thi tốt nghiệp 

 

 

Thành lập các hội đồng 

 cho kỳ thi tốt nghiệp 

 

 

Tổng hợp điểm rèn 
luyện toàn khóa 

Lập danh sách dự kiến 

HSSV đủ và không đủ 

điều kiện dự thi tốt 

nghiệp. 

 

 

A 

 

Rà soát điểm học 

tập toàn khóa 
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 điều kiện dự thi 

tốt nghiệp 

điều kiện dự thi, quyết định danh sách học sinh đủ  

điều kiện và không đủ điều kiện dự thi. 

- Danh sách được gửi về các đơn vị liên quan,  

thông báo cho HSSV đủ điều kiện và không đủ điều 

kiện dự thi tốt nghiệp, kịp thời điều chỉnh sai sót 

trước khi thi (nếu có). 

Hội đồng 

 

 

 

 

- CB văn thư gửi giấy mời và nội dung họp đến các 

thành viên Hội đồng. 

- Ban thư ký chuẩn bị nội dung báo cáo:  danh sách 

hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc, tổng 

hợp toàn khóa, kế hoạch thi tốt nghiệp. 

- Ban giám hiệu phụ trách báo cáo danh sách thành 

viên trong các Hội đồng, báo cáo tổng hợp toàn 

khóa, kế hoạch thi tốt nghiệp. 

Phòng đào tạo 

 

 

 

 

 

- HSSV chủ động ôn tập theo nội dung ôn tập:  

- Các lớp có nhu cầu cần phụ đạo, giải đáp thắc 

mắc về nội dung ôn tập và thi cần viết đơn gửi 

phòng Đào tạo.  

- Phòng Đào tạo sắp xếp lịch tổ chức phụ đạo, giải 

đáp thắc mắc (nếu có) 

 

2. Sơ đồ quy trình thi tốt nghiệp    

Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

Ban thư ký 

 

 

 

Căn cứ vào danh sách đủ điều kiện dự thi TN: 

 Ban thư ký chuẩn bị đầy đủ các điều kiện chuẩn bị 

cho kỳ thi tốt nghiệp: 

- Danh sách phòng thi, trang thiết bị, biên bản, giấy 

tờ phục cho kỳ thi tốt nghiệp ( PL.09.CĐYT.01 ) 

CBPT khối 

 Trước 01 ngày thi, các ban liên quan: 

- Chuẩn bị phòng thi 

- Thông báo danh sách phòng thi 

- Niêm yết danh sách, niêm phong phòng thi. 

Ban ra  đề thi 

 -  Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt 

nghiệp và các Ban giúp việc cho hội đồng, thư ký 

soạn lịch làm đề thi gửi Trưởng ban đề thi xem xét 

phê duyệt, sau đó gửi lịch làm đề thi đến các khoa, 

phòng có liên quan (thực hiện tại cuộc họp Hội 

Họp xét điều kiện 

 dự thi tốt nghiệp 
 

Họp hội đồng 

 thi tốt nghiệp phiên 1 

Tổ chức ôn thi 

tốt nghiệp 

Ra đề thi  

tốt nghiệp 

A 

Thông báo  

danh sách phòng thi 

A 

Chuẩn bị các 

điều kiện cho thi 

tốt nghiệp 

A 
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đồng thi TN phiên thứ nhất) 

Thực hiện theo lịch thi và làm đề thi: 

- Ban ra đề thực hiện ra đề thi tại phòng kín, nội 

dung đề thi phải chính xác, theo đúng chương 

trình, không đánh đố HSSV 

- Trình trưởng ban đề thi xét duyệt, ký và đóng 

dấu  

- In sao đề thi đảm bảo 01 HSSV/đề thi 

- Phân bổ đề thi cho túi đựng đề thi, niêm phong. 

Hội đồng thi 

 

 

 

 

Đối với bài thi lý thuyết: 

Trước giờ thi 30 phút, phổ biến công tác coi thi, tổ 

chức phân công: giám sát, CBCT thứ nhất, thứ hai. 

- Gửi danh sách phòng thi và các biểu mẫu liên 

quan cho các cán bộ coi thi của phòng thi 

-  Theo hiệu lệnh (BM.09.CĐYT.04), Cán bộ coi thi 

thứ nhất nhận túi đề thi  

- Cán bộ coi thi thực hiện đúng trách nhiệm và 

quyền hạn trong suốt thời gian coi thi  

- Sau khi hết giờ làm bài, 01 CBCT thu bài thi, 

cho HSSV ký nhận vào danh sách thi, 01 CBCT 

bao quát phòng thi. 

Đối với bài thi thực hành nghê nghiệp: 

- Trước giờ thi 30 phút, tổ chức bốc thăm cán bộ hỏi 

thi theo bàn thi: (BM.09.CĐYT.05) 

- HSSV trở về khoa thi, phòng thi, bàn thi bốc thăm 

nội dung thi và thực hiện bài thi 

 

CBCT 

Ban thư ký 

 

 

 

 

 

- CBCT bàn giao bài thi cho Ban thư ký 

(BM.09.CĐYT.06) 

- CBCT và ban thư ký thực hiện niêm phong bài 

thi. 

 

Chủ tịch hội đồng 

thi 

Ban thư ký 

 - Chủ tịch hội đồng thi đánh số phách các bài thi. 

- Rọc phách. 

- Niêm phong bài thi đã rọc phách 

 

Ban thư ký 

Cán bộ chấm thi 

 - Ban thư ký bàn giao bài thi đã rọc phách cho cán 

bộ chấm thi  

 

Tổ chức thi  

tốt nghiệp 

Rọc phách bài thi 

Chấm thi 

 

Bàn giao bài thi 
 

A 

A 
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- CB chấm thi, ghi rõ điểm bằng số, bằng chữ và 

ký vào tất cả các tờ giấy thi. 

Ban thư ký 

 - Ban thư ký tiến hành ghép phách, nhập điểm thi. 

- Tổng hợp điểm thi 

- Kiểm dò điểm thi (BM.09.CĐYT.07) 

- Tổng hợp điểm báo cáo Chủ tịch hội đồng 

Hội đồng thi 

 - Ban thư ký Lập danh sách HSSV được công nhận 

tốt nghiệp, danh sách HSSV không tốt nghiệp 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo tổng hợp kỳ thi tốt 

nghiệp 

- Báo cáo tổng hợp kỳ thi tốt nghiệp 

- Hội đồng thi họp, thông qua danh sách HSSV 

được công nhận tốt nghiệp, danh sách HSSV không 

tốt nghiệp 

Ban giám hiệu 

 

 

 

 

 

- Trình Ban giám hiệu ra quyết định công nhận tốt 

nghiệp, danh sách HSSV không tốt nghiệp  

 

Ban thư ký 

 - Ban thư ký thông báo kết quả thi tốt nghiệp 

-  Sau khi nhận thông báo điểm, HSSV có phản hồi 

về điểm thi (tối đa 15 ngày sau khi công bố điểm) 

phải có đơn gửi phòng Đào tạo. (BM.04.CĐYT.08) 

- Hội đồng thi tốt nghiệp xem xét, giải quyết  và 

thông báo cho HSSV trong vòng 01 tuần từ khi nhận 

đơn. 

 

III.  HỒ SƠ 

 

Stt Hồ sơ gồm Bộ phận lƣu Thời gian lƣu 

 

1 
Kế hoạch thi tốt nghiệp Phòng  Đào tạo  Theo quy chế 

 

2 

Quyết định thành lập Hội đồng và các Ban 

giúp việc 
Phòng  Đào tạo Theo quy chế 

 

3 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt 

nghiệp 
Phòng  Đào tạo Theo quy chế 

 

4 

Danh sách cán bộ coi thi ký nhận đề thi, bàn 

giao bài thi, danh sách phòng thi 
Phòng  Đào tạo Theo quy chế 

 

5 
Biên bản phách, đầu phách Phòng  Đào tạo Theo quy chế 

 

Họp hội đồng thi tốt 

nghiệp phiên hai 

Thông báo 

kết quả thi tốt 

nghiệp 

 

 
 

Nhập điểm 

 

Ra quyết định công nhận 

tốt nghiệp 

 

A 
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IV. PHỤ LỤC 

Kế hoạch chi tiết thi tốt nghiệp BM.09.CĐYT.01 

Quyết định thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp BM.09.CĐYT.02 

Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc: 

Ban thư ký, Ban ra đề thi, Ban coi thi, ban chấm thi, ban hậu cần 

BM.09.CĐYT.03 

Danh sách phòng thi, trang thiết bị, biên bản, giấy tờ phục cho kỳ thi 

tốt nghiệp 

PL.09.CĐYT.01 

Hiệu lệnh trống BM.09.CĐYT.04 

Biên bản bốc thăm cán bộ hỏi thi theo bàn thi BM.09.CĐYT.05 

Biên bản bàn giao bai thi cho ban thư ký BM.09.CĐYT.06 

Biên bản kiểm dò điểm thi BM.09.CĐYT.07 

Đơn xin phúc khảo bài thi BM.09.CĐYT.08 
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              BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƢỠNG KHÓA ....; ĐIỀU DƢỠNG TRUNG CẤP Y......  

VÀ CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y HỌC KHÓA ....... 

TỪ ...../....... – ....../...../ 201.. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

NGÀY 

/THÁNG 

THỜI 

GIAN 
NỘI DUNG ĐỐI TƢỢNG 

ĐỊA ĐIỂM 

 

     Họp HĐ  xét tƣ cách thi TN HĐXTCTTN  

  Họp HĐ thi tốt nghiệp  

lần thứ 1 

HĐTTN  

  Làm đề thi: Lý thuyết tổng hợp 

nghề nghiệp TCĐDY.....  

Ban đề thi  

  Thi lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 

TCĐDY.... 

HĐTTN 

TCĐDY… 

 

  Làm đề thi: Lý thuyết tổng hợp 

nghề nghiệp cho Cao đẳng ĐD K... 

và CĐKTYH K... 

Ban đề thi  

  Thi Lý thuyết tổng hợp nghề 

nghiệp cho Cao đẳng ĐD K... và 

CĐKTYH K... 

CĐĐD K...và 

CĐKTYH K.. 

 

  - Làm đề thi: Giáo dục  chính trị 

- Thi:     Giáo dục  chính trị  

- Chấm thi: Lý thuyết  tổng hợp  

Ban ra đề 

 

TCĐDY… 

 

  - Làm đề thi: Môn KHMLN-

TTHCM 

- Thi Môn KHMLN-TTHCz 

Chấm thi: 

-  Môn Lý thuyết  THNN 

-  Môn Giáo dục Chính trị 

Ban ra đề 

 

CĐĐD K...và 

CĐKTYH K. 

Ban chấm thi 

 

  Chấm thi thực hành  nghề nghiệp 

khối TC điều dưỡng Y... 

Chấm thi LTThợp NN 

Chấm thi giáo dục chính trị 

 

Ban chấm thi  

BM.09.CĐYT.01 



Quy trình chuẩn bị và thi tốt nghiệp                                                      QT.09. CĐYT                                                                                                                  

                                                                                   Trang 10/15 

  NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG 
ĐỊA ĐIỂM 

 

  Lớp CĐ Xét nghiệm K... bốc thăm 

bàn thi  

Thi thực hành  nghề nghiệp lớp CĐ 

Xét nghiệm K.. 

 

 

 

Hội đồng thi TN 

 

  Thi thực hành nghề nghiệp lớp CĐ 

Hình ảnh K...  

Hội đồng thi TN  

  Thi thực hành nghề nghiệp lớp CĐ 

Vật lý trị liệu K...  

Hội đồng thi TN  

  Thi thực hành nghề nghiệp Cao 

đẳng điều dưỡng K... 

Ban chấm thi TH  

  Thư ký tổng hợp điểm   

  Họp HĐ thi tốt nghiệp lần thứ 2   

 

                                 HIỆU TRƢỞNG 
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 BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 

 

Số:           /QĐ-CĐYTBM  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Hà Nội, ngày ….  tháng ….. năm 201.. 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Hội đồng xét tƣ cách thi tốt nghiệp  

kỳ thi tháng …. năm 201….  

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 

 

- Căn cứ quyết định số 3168/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; 

- Căn cứ vào Quyết điṇh số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/6/2006 về việc ban 

hành quy chế đào tạo Đaị học cao đăng hệ chính qui theo niên chế kết hợp học phần; 

- Căn cứ vào Thông tư số 22/2014/QĐ-BGD-ĐT ngày 09/07/2014 về việc ban 

hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui; 

 - Theo đề nghị của phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thành lập hội đồng xét tư cách thi tốt nghiệp kỳ thi tháng …./201… của lớp 

………………………………….. gồm các ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm  

Điều 2: Hội đồng có nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện xét điều kiện thi tốt nghiệp theo đúng  

quy chế hiện hành và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ 

Điều 3: Các ông (bà) Phó Hiệu trưởng, cán bộ phòng Đào tạo, giáo viên bộ môn điều 

 dưỡng căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

                                                  HIỆU TRƢỞNG  

Nơi gửi:  
- Như điều 3 (để t/h) 

- Lưu VT, ĐT. 
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 BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀY CÔ THAM GIA  

 HỘI ĐỒNG XÉT TƢ CÁCH THI TỐT NGHIỆP THÁNG …. NĂM 201… 

 

Kèm theo quyết định số        /QĐ-CĐYTBM  ngày …  tháng ….  năm 201. 

 

Chủ tịch Hội đồng: 

Phó Chủ tịch Hội đồng 
Ủy viên thƣ ký: 

Các Ủy viên: 
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 BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 

 

Số:           /QĐ-CĐYTBM  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   Hà Nội, ngày … tháng …. năm 201.. 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các ban giúp việc 

kỳ thi tháng ….năm 201…  

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ B ẠCH MAI 

 

- Căn cứ quyết định số 3168/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai; 

- Căn cứ vào Quyết điṇh số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/6/2006 về việc ban 

hành quy chế đào tạo Đaị học cao đăng hệ chính qui theo niên chế kết hợp học phần; 

- Căn cứ vào Thông tư số 22/2014/QĐ-BGD-ĐT ngày 09/07/2014 về việc ban 

hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính qui; 

 - Theo đề nghị của phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thành lập hội đồng thi tốt nghiệp kỳ thi tháng …/201… của lớp 

……………………………..  gồm các ông( bà) có tên trong danh sách đính kèm  

Điều 2: Hội đồng và các ban giúp việc có nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện kỳ thi tốt nghiệp  

theo đúng quy chế hiện hành và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ 

Điều 3: Các ông (bà) Phó Hiệu trưởng, phòng Đào tạo, các bộ môn và các ông (bà) có tên 

trong danh sách căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

                                                  HIỆU TRƢỞNG  

Nơi gửi:  
- Như điều 3 (để t/h) 

- Lưu VT, ĐT. 
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 BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 

 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀY CÔ TRONG HÔỊ ĐỒNG THI TỐT NGHIÊP̣  

VÀ CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP  

THÁNG ….NĂM 201.. 

 

Kèm theo quyết định số        /QĐ-CĐYTBM  ngày …  tháng….  năm 201. 

 

* HÔỊ ĐỒNG THI TỐT NGHIÊP̣ 

1/ Chủ tịch hội đồng 

2/ Phó chủ tịch hội đồng 

3/ Thư ký 

4/ Các ủy viên 

*CÁC BAN GIÚP VIỆC 

 1. Ban Chỉ đạo : 

 2. Ban ra đề thi 

        3. Ban thƣ ký 

  4. Ban chấm thi  

     4.1 Chấm thi lý thuyết chuyên môn tổng hợp 

* Ngành Điều dưỡng 

            * Ngành Kỹ Thuật Y học 

  4.2 Chấm thi thực hành tay nghề 

 * Ngành Điều dưỡng 

* Ngành Kỹ Thuật Y học 

   4.3. Chấm thi chính trị 

 5. Ban coi thi 

 6. Ban chuẩn bị địa điểm, dụng cụ  và trợ thi thực hành  nghề nghiệp 

    6.1. Ngành Điều dưỡng 

     6.2. Ngành Kỹ Thuật Y học  

      7. Ban hậu cần 

                                                                      HIỆU TRƢỞNG                                                          
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