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UBND TỈNH THÁI BÌNH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 04 /KH-CĐYT                            Thái Bình, ngày 08 tháng 01  năm 2018 
 

 KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HỘI THI SINH VIÊN GIỎI - ỨNG XỬ HAY 

LẦN THỨ XVI, NĂM 2018 
 

I/ MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện của sinh viên trong toàn 

trường; 

- Lập thành tích chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh 26/3/1931 - 26/3/2018; 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội để sinh viên toàn trường được 

giao lưu, học hỏi những kiến thức y học cơ sở, y học chuyên ngành, thực hiện 

các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật chuyên ngành y, dược, xét nghiệm; 

định hướng phát triển toàn diện cho HSSV về nhân cách, kỹ năng sống; 

- Cuộc thi góp phần tôn vinh, quảng bá đến xã hội hình ảnh sinh viên 

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình trí tuệ, năng động và thanh lịch. 

II/ THỂ LỆ HỘI THI 

1. Đối tượng và điều kiện dự thi: 

1.1. Đối tượng dự thi: 

Sinh viên khối Cao đẳng Điều dưỡng K8, Cao đẳng Dược K2, Cao đẳng Xét 

nghiệm K2 (năm học thứ III); 

(Lưu ý: Ban tổ chức không giới hạn số lượng sinh viên tham gia hội thi) 

1.2. Điều kiện dự thi: 

- Thí sinh dự thi phải có đủ các tiêu chí như sau: 

+ Kết quả về học tập và rèn luyện của học kỳ IV:  

 Điểm TBC học tập: đạt loại Khá trở lên ; 

 Điểm thi kết thúc học phần ≥ 5,0; 

 Xếp loại rèn luyện từ loại Khá trở lên ; 

+ Không bị kỷ luật; 

Yêu cầu:  

- 100% sinh viên các lớp Cao đẳng Điều dưỡng K8, Cao đẳng Dược K2, Cao 

đẳng Xét nghiệm K2 có đủ điều kiện theo quy định đăng ký tham gia Hội thi. 

- Ban cán sự các lớp lập danh sách, giáo viên chủ nhiệm xác nhận sinh viên 

đăng ký tham gia hội thi (theo mẫu gửi kèm) nộp về Phòng Công tác HSSV 

trước ngày 12/01/2018. 
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2. Nội dung, hình thức, thời gian thi 

- Hội thi gồm 03 phần thi: Thi lý thuyết tổng hợp, thực hành nghề nghiệp và 
ứng xử. Với tổng số điểm: 400 điểm.  

- Tất cả các thí sinh đăng ký sẽ tham gia phần thi lý thuyết tổng hợp, ban tổ 

chức sẽ lựa chọn tối đa 48 thí sinh (có số điểm ≥ 80 điểm) vào tham dự thi vòng 

thực hành, trong đó ngành Điều dưỡng có tối đa 28 thí sinh, ngành Dược có tối đa 

16 thí sinh và ngành Xét nghiệm có tối đa 04 thí sinh (theo số điểm từ cao đến 

thấp); lựa chọn 10 thí sinh có tổng điểm lý thuyết và thực hành cao nhất dự thi 

vòng ứng xử. 

- Thi Lý thuyết: bắt đầu từ ngày 15 đến 17/3/2018 tại phòng máy. 

- Thi Thực hành: ngày 22/3/2018 tại nhà đa năng và các phòng thực hành 

dược, xét nghiệm. 

- Thi ứng xử, tổng kết và trao giải: 19h00’ ngày 22/3/2018 tại sân khấu nhà E. 

2.1. Phần thi lý thuyết: 100 điểm 

- Hình thức thi:  Trên máy vi tính bằng câu hỏi trắc nghiệm (test). 

- Nội dung, thời lượng: 150 test/50 phút 

- Kiến thức dự thi là tổng hợp của các học phần sau: 

 Cao đẳng Điều dưỡng: Giải phẫu học, Sinh lý học, Hoá sinh, Vi sinh - ký 

sinh trùng, Điều dưỡng cơ sở, Sinh lý bệnh, Dược lý, Điều dưỡng Nội, Điều 

dưỡng Ngoại, Phục hồi chức năng, Hồi sức tích cực. 

 Cao đẳng Dược: Hóa phân tích, Thực vật, Dược liệu, Hóa dược, Dược lý, 

Bào chế, Dược lâm sàng, Dược cổ truyền, Tổ chức Quản lý - Kinh tế Dược, Kỹ 

năng giao tiếp và thực hành tốt ở nhà thuốc, Pháp chế dược. 

 Cao đẳng Xét nghiệm: Hóa phân tích, Giải phẫu - sinh lý, Mô học, Giải 

phẫu bệnh, Sinh lý bệnh miễn dịch, Hóa sinh, Vi sinh - ký sinh trùng, Xét 

nghiệm cơ bản, Huyết học đông máu - Truyền máu. 

2.2. Phần thi thực hành: 200 điểm 

 Cao đẳng Điều dưỡng:  

- Nội dung thi: Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và cấp cứu thường gặp trên 

mô hình hoặc người bệnh giả định,  

- Hình thức thi: Giải quyết tình huống (bốc bệnh án và giải quyết tình huống 

cụ thể trong thời gian 50 phút) 

- Địa điểm thi: Tại nhà đa năng. 

 Cao đẳng Dược:  

- Nội dung thi: Thực hành Dược liệu, Hoá dược, Dược lý, Bào chế, Dược 

lâm sàng, Tiếp thị thuốc  

- Hình thức thi : Chạy trạm (tổng số 10 trạm, mỗi trạm 20 điểm: 08 trạm kỹ 

thuật và 02 trạm tư vấn quản lý, phân phối và sử dụng thuốc); mỗi trạm 10 phút 

với tổng thời gian 100 phút.  

- Địa điểm thi: Tại các phòng thực hành Dược. 
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 Cao đẳng Xét nghiệm:   

- Nội dung thi: Thực hành các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản của môn: Sinh 

hoá, Huyết học, Ký sinh trùng - Vi sinh, Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản. 

- Hình thức thi : Chạy trạm (tổng số 10 trạm, mỗi trạm 20 điểm: 08 trạm kỹ 

thuật và 02 trạm tư vấn GDSK); mỗi trạm 10 phút với tổng thời gian 100 phút.  

- Địa điểm thi: Tại các phòng thực hành Xét nghiệm. 

2.3. Phần thi ứng xử: 100 điểm 

- Đối tượng dự thi: 10 thí sinh có tổng số điểm cao nhất ở phần thi lý thuyết 

và thực hành được lựa chọn thi phần ứng xử. 

- Hình thức thi: Bốc thăm trả lời câu hỏi tình huống. 

- Nội dung, thời lượng: Kiến thức dự thi là tổng hợp kiến thức xã hội, kỹ 

năng giao tiếp, thuyết trình (thời gian suy nghĩ: 01 phút, thời gian trả lời không 

quá 05 phút) 

III/ KHEN THƯỞNG: 

* Những thí sinh lọt vào vòng thi thực hành: được ban tổ chức tặng quà lưu 

niệm. 

* Thí sinh có điểm ≥ 240 ở 2 phần thi Lý thuyết và Thực hành: được công 

nhận danh hiệu Sinh viên giỏi cấp trường và được hưởng các quyền lợi sau: 

- Được cấp giấy chứng nhận Sinh viên giỏi cấp trường ; 

- Được cộng 02 điểm vào kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2017 - 2018; 

- Được ưu tiên trong xét học cảm tình Đảng, kết nạp Đảng; 

* Khen thưởng cho các thí sinh đạt giải cao: 

- Được tặng giấy khen và tiền thưởng với các mức sau: 

 01Giải Nhất cho thí sinh đạt tổng số điểm cao nhất ở ba phần thi: 

1.000.000đ; 

 02 Giải Nhì dành cho 02 thí sinh đạt tổng số điểm cao thứ hai ở ba phần thi:  

800.000đ/giải; 

 03 Giải Ba dành cho 03 thí sinh đạt tổng số điểm cao thứ ba ở ba phần thi:  

600.000đ/giải; 

 04 Giải Khuyến khích dành cho 04 thí sinh đạt tổng số điểm cao thứ 4 ở ba 

phần thi: 200.000đ/giải; 

 03 Giải Nhất  cho từng phần thi Lý thuyết, Thực hành và Ứng xử cho thí 

sinh có điểm cao nhất: 300.000 đ/giải. 

- Cộng 03 điểm vào kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2017 - 2018 (HKV); 

- Được cộng điểm để xét học bổng học kỳ I năm học 2017 - 2018 (HKV) với 

các mức như sau (thang điểm 4): 

 Thí sinh đạt Giải Nhất hội thi được cộng 0,20 điểm; 

 Các thí sinh đạt Giải Nhì hội thi được cộng 0,15 điểm; 
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 Các thí sinh đạt Giải Ba hội thi được cộng 0,10 điểm; 

 Các thí sinh đạt Giải Khuyến khích và Giải Nhất từng phần thi được cộng 

0,05 điểm;  

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đăng ký dự thi: 

Các lớp lập danh sách trích ngang sinh viên tham gia Hội thi (theo mẫu) đảm 

bảo có đủ điều kiện theo quy định, nộp về Phòng Công tác HSSV (đ/c Nguyễn 

Công Phát) trước ngày 12/01/2018. 

2. Phân công nhiệm vụ, tiến trình và công tác chuẩn bị cho Hội thi: 

2.1. Phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho hội thi: 

- Chuẩn bị ngân hàng câu hỏi, hệ thống máy tính và các vấn đề liên quan đến 

ôn và thi Lý thuyết: ThS. Lê Văn Dũng, cán bộ phòng Thanh tra, khảo thí & 

Kiểm định CL phối hợp các khoa và các giảng viên chủ giảng các môn thi; 

- ThS. Giang Thị Thu Hà, cán bộ phòng Đào tạo & NCKH phối hợp với các 

khoa Y học cơ sở, Lâm sàng và khoa Dược chuẩn bị các nội dung và điều kiện 

cho phần thi thực hành, phối hợp với phòng Công tác HSSV xét duyệt danh sách 

SV dự thi, phòng Thanh tra, khảo thí & Kiểm định CL tổng hợp điểm thi của 

phần thi lý thuyết và thực hành; 

- Rà soát nội dung ngân hàng đề thi Lý thuyết, lập dự toán kinh phí, dự trù 

hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, chuẩn bị các điều kiện cho thi Thực 

hành, hướng dẫn SV ôn tập và giải đáp thắc mắc cho SV: 

 Các học phần Bệnh học, Điều dưỡng Nội, Ngoại, Phục hồi chức năng, Hồi 

sức tích cực: Ths. Tống Như Hoa và giảng viên chủ giảng các học phần; 

 Các học phần Giải phẫu học, Sinh lý học, Mô học, Giải phẫu bệnh, Sinh 

lý bệnh miễn dịch, Vi sinh - ký sinh trùng, Điều dưỡng cơ sở, Kỹ thuật Điều 

dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm, Huyết học đông máu - truyền máu, Y tế công 

cộng, Tư vấn GDSK và kiểm soát nhiễm khuẩn, phối hợp BCH Đoàn trường 

chuẩn bị phần thi ứng xử: ThS. Bùi Thị Hồng Hoa, CN. Nguyễn Cao Cường và 

giảng viên chủ giảng các học phần; 

 Các học phần Hóa phân tích, Hóa dược, Dược lý, Thực vật, Dược liệu, 

Bào chế, TCQLKT Dược, Kỹ năng giao tiếp và thực hành tốt ở nhà thuốc, Dược 

lâm sàng, Dược cổ truyền, Pháp chế dược, Tiếp thị thuốc: DS. Nguyễn Thị Bích 

Phương và giảng viên chủ giảng các học phần; 

- Tuyên truyền, phát động phong trào tới toàn thể đoàn viên thanh niên, 

chuẩn bị nội dung phần thi ứng xử, tập luyện chương trình văn nghệ, chọn cử 

người dẫn chương trình thi ứng xử và lễ trao giải: BCH Đoàn trường; 

- Phòng Tổ chức HCTH: đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị, 

phương tiện, dụng cụ, hóa chất, vật tư tiêu hao chuẩn bị cho hội thi, trang trí 

khánh tiết, liên hệ mời tiếp đón và các chế độ cho đại biểu, lên phương án đảm 

bảo an ninh, an toàn cho hội thi. 

- Phòng Công tác HSSV: tham mưu xây dựng kế hoạch, tuyên truyền trên hệ 

thống phát thanh, website, xét duyệt danh sách sinh viên tham dự hội thi; phân 
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công sinh viên các lớp tham gia học tập, cổ vũ, chuẩn bị phần thưởng, giấy khen 

cho sinh viên. 

- Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phổ biến kế hoạch hội 

thi, phát động phong trào thi đua, chỉ đạo họp lớp chọn cử sinh viên có đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện tham dự  theo quy định; giúp sinh viên có điều kiện dự thi đạt kết 

quả cao; cố vấn chỉnh sửa cho sinh viên nội dung trả lời ứng xử, chọn cử danh sách 

sinh viên tham gia học tập, cổ vũ hội thi.  

2.2. Tiến trình tổ chức hội thi:  

STT Thời gian Nội dung thực hiện 
Người, bộ phận 

thực hiện 

Người, bộ phận 

phối hợp 
Ghi chú 

1 

Từ 

30/7/2017 

đến 

07/01/2018 

Xây dựng, ban 

hành kế hoạch, 

thành lập Ban tổ 

chức và các tiểu 

ban. 

- Ban Giám hiệu 

- Phòng Công tác 

HSSV (tham 

mưu). 

Các phòng, 

khoa trực thuộc 

Đăng tải trên 

website, tuyên 

truyền trên loa phát 

thanh 

Gửi dự trù kinh phí 

mua sắm thuê, 

mượn trang thiết 

bị, dụng cụ, văn 

phòng phẩm, vật tư 

tiêu hao… 

- Ths. Tống Như 

Hoa; 

- ThS. Bùi Thị Hồng 

Hoa; 

- DS. Nguyễn Thị 

Bích Phương; 

- ThS. Bùi Văn 

Kiên; 

Phòng Công 

tác HSSV 

Các bộ phận gửi 

dự trù kinh phí về 

đ/c Phạm Anh 

Tuấn - P.Công tác 

HSSV trước 16h00 

ngày 18/01/2018. 

2 

Từ 

08/01/2018 

đến 

12/01/2018. 

Triển khai kế 

hoạch, lập, xét 

duyệt danh sách 

sinh viên đủ điều 

kiện dự thi. 

- Cố vấn học tập 

các lớp;  

- Đ/c Nguyễn 

Công Phát; 

- Đ/c Nguyễn Anh 

Tuấn 

- Phòng Công 

tác HSSV, 

- Phòng QLĐT 

GVCN/Cố vấn học 

tập các lớp nộp về 

Phòng Công tác 

HSSV (Đ/c 

Nguyễn Công 

Phát) trước ngày 

12/01/2018. 

3 

Từ 

01/8/2017 

đến 

23/01/2018 

Chuẩn bị nội dung 

ngân hàng câu hỏi 

thi lý thuyết. 

- Ths. Tống Như 

Hoa; 

- ThS. Bùi Thị Hồng 

Hoa; 

- CN. Nguyễn Cao 

Cường ; 

- DS. Nguyễn Thị 

Bích Phương; 

- Giảng viên chủ 

giảng các học phần 

thi. 

- Đ/c Lê Văn Dũng 

Giảng viên các 

Khoa YHCS, 

Lâm sàng, 

Khoa Dược, 

cán bộ phòng 

Thanh tra, khảo 

thí và Kiểm 

định CL. 

- Các khoa nộp về 

đ/c Lê Văn Dũng - 

Phòng Thanh tra 

khảo thí trước ngày 

23/01/2018 
- Phòng Thanh tra 

khảo thí đăng tải 

nội dung ôn thi trên 

website trước ngày 

31/01/2018 

4 

16h00’ 

ngày 

24/01/2018. 

Họp Hội đồng lần 1 

Thành viên HĐ và 

các  trưởng tiểu 

ban. 
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31/01/2018 

đến 

28/02/2018 

Sinh viên tự ôn tập; 

SV trong danh 

sách dự thi; 

  Sinh viên ôn tập 

theo đề cương 

đăng tải trên 

website. 

6 

Từ 

28/2/2018 

đến 

Rà soát chuẩn bị 

nội dung, điều kiện 

sở vật chất, mô 

- ThS Giang Thị 

Thu Hà; 

- ThS Bùi Văn 

- Phòng QL 

Đào tạo. 

- Phòng Tổ 

- Trưởng khoa gửi 

nội dung thi chạy 

trạm, danh sách 
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16/3/2018. hình, dụng cụ, 

trang bị, hóa chất 

cho thi thực hành. 

Kiên; 

- Trưởng khoa, 

Trưởng bộ môn. 

- Giảng viên chủ 

giảng các học 

phần thi. 

chức HCTH. 

- GV các khoa, 

bộ môn. 

sinh viên phụ thi và 

các vấn đề liên 

quan đến ôn và thi 

thực hành cho đ/c 

Giang Thị Thu Hà 

- TP Đào tạo trước 

ngày 03/3/2018. 

7 

Từ 

01/3/2018 

đến 

10/3/2018 

Giải đáp thắc mắc, 

thi thử Lý thuyết, 

ôn luyện thực hành 

các học phần. 

- Đ/c Lê Văn 

Dũng. 

- Trưởng khoa, 

giảng viên chủ 

giảng các học 

phần thi. 

- GV thực hành. 

+ Phòng Thanh 

tra, khảo thí và 

Kiểm định CL. 

+ Khoa YHCS 

+ Khoa Lâm 

sàng 

+ Khoa Dược 

- Đ/c Lê Văn 

Dũng, Trưởng 

khoa chủ động xếp 

lịch cho sinh viên 

tại các phòng học, 

phòng thực hành, 

phòng máy tính. 

8 

Ngày 15/3 

đến 

17/3/2018 

Tổ chức thi lý 

thuyết 

- Đ/c Lê Văn 

Dũng. 

- Ban coi thi 

(có lịch thi và danh 

sách thi riêng cho 

các khối lớp) 

+ Phòng Thanh 

tra, khảo thí và 

Kiểm định CL. 

+ CVHT các 

lớp 

Thi tại phòng máy; 

- Buổi Sáng: từ 

07h00; 

- Buổi Chiều: từ 

13h30 

9 
Ngày 

10/3/2018 

Hoàn thành nội 

dung thi ứng xử 

- Đ/c Bùi Thị 

Hồng Hoa 

- BCH Đoàn 

trường 

Khoa YHCS 

BCH Đoàn 

trường 

Nộp câu hỏi (tình 

huống) và đáp án 

trước ngày 10/3 về 

đ/c Phạm Anh 

Tuấn - P.Công tác 

HSSV 

10 
16h00 ngày 

21/3/2018 

Họp HĐ mở rộng 

lần 2 

Hội đồng, ban 

chấm thi thực hành 

  

11 
Ngày 

22/3/2018 

Tổ chức thi thực 

hành 

- Ban tổ chức, 

- Tiểu ban chấm 

thi thực hành. 

- Các phòng, 

khoa, 

- CVHT các 

lớp 

- Thi tại nhà đa 

năng và các phòng 

thực hành ; 

- Buổi Sáng: từ 

07h00; 

- Buổi Chiều: từ 

13h30 

12 
19h00' ngày 

22/3/2018 

Thi ứng xử, tổng 

kết và trao giải. 

- BCH Đoàn 

trường. 

- Ban giám khảo. 

Thành phần 

tham dự:  toàn 

thể CBGV và 

HSSV. 

Sân khấu nhà E. 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi sinh viên giỏi - ứng xử hay lần thứ XVI, 

năm 2018 của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Yêu cầu các bộ phận quán triệt thực 

hiện nghiêm túc đảm bảo Hội thi được diễn ra thành công và có ý nghĩa thiết thực 

góp phần thúc đẩy chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường./. 

 

Nơi nhận:                      

- UBND tỉnh; 

- Sở LĐTBXH; 

- BGH, các phòng, khoa;  

- BCH Đoàn TN; 

- Lưu VT, CTHSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 Phạm Quang Hòa  
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