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Chủ tịch Hội đồng thi nghề phổ thông năm học 2020 - 2021

Tiếp theo Công văn số 2055/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 27/10/2020 về
việc tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2020 - 2021, Sở hướng dẫn các đơn vị
chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi thực hành Kỳ thi nghề phổ thông năm học 2020-2021
như sau:
1. Nghề Điện dân dụng
Mỗi thí sinh dự thi thực hành cần chuẩn bị:
a) Vật liệu:
- Bút, giấy, thước kẻ.
- Một chiếc quạt bàn nhỏ hoặc quạt cây.
b) Dụng cụ: kìm, tua vít, bút thử điện, vam tháo ổ bi, đồng hồ vạn năng,
búa, dao nhỏ, dây điện, các dụng cụ cần thiết để bảo dưỡng quạt.
2. Nghề Nấu ăn
a) Mỗi thí sinh chuẩn bị:
- Nguyên liệu để làm món xôi ngũ sắc.
- Bếp nấu và đồ dùng để làm món xôi ngũ sắc; đồ dùng để trình bày món
xôi ngũ sắc.
b) Yêu cầu:
- Lựa chọn nguyên liệu chế biến đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm;
- Nhà trường hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh; Trong quá
trình chế biến phải đảm bảo an toàn; vệ sinh thực phẩm.
3. Nghề Làm vườn
Mỗi thí sinh chuẩn bị:
- Rau cải bẹ xanh đã rửa sạch, cắt đoạn ngắn 3-5cm: 0,5kg
- Đường trắng: 20g (khoảng 02 thìa canh).
- Muối hột: 20g.
- Dấm trắng: 10ml.
- Gia vị: hành tây, hành tím, tỏi, ớt.
- Nước đun sôi để nguội (nước nóng ấm tay).
- Bình nhựa 0,5 lít có nắp kín.
- Khay, tô nhựa, dao cắt rau.
- Giấy bút để ghi chép quy trình thực hành.
4. Nghề Trồng rừng:
Mỗi thí sinh chuẩn bị:

- Khoảng 2 kg chất độn bầu đủ làm 06 ruột bầu.
- 06 vỏ bầu PE có kích thước dài 12-15cm, rộng 5-6 cm.
- 06 cây giống có rễ trần (chưa đóng bầu) khoảng 3 tháng tuổi, cao khoảng
30 - 35cm: keo lá tràm, phi lao hoặc bạch đàn,...
- Khay nhỏ kích thước 30 X 40 cm.
- Dao để cấy cây.
- Bút và 1 tờ giấy để ghi chép.
Lưu ý: Nhà trường có thể chuẩn bị khu vực để sau khi thi thực hành
xong, thí sinh có thể mang cây ra trồng.
5. Kinh phí tổ chức thi: Các đơn vị đảm bảo kinh phí tổ chức thi nghề phổ
thông cho học sinh năm học 2020 - 2021.

Yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các vật liệu và dụng cụ thực hành nêu trên;
tổ chức kỳ thi nghề phổ thông năm 2020 đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc; các Phó Giám đốc;
- Các hội đồng thi;
- Lưu VP, KTKĐCLGD.
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