
    BỘ CÔNG THƯƠNG             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v tổ chức Kỳ thi tay nghề                     Hà Nội, ngày  29  tháng 11  năm 2017 

      cấp Bộ năm 2018                                 

 

Kính gửi: Các trường trực thuộc Bộ 

                                        

 Thực hiện Công văn số 4706/LĐTBXH-TCGDNN ngày 09 tháng 11 năm 

2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội về việc tổ chức Kỳ thi tay nghề 

quốc gia năm 2018, Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Kỳ thi tay nghề cấp Bộ 

vào đầu tháng 03 năm 2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau); nhằm tôn vinh 

lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao, tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện 

kỹ năng tại các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; 

đồng thời để tuyển chọn những thí sinh có kết quả cao tham gia Kỳ thi tay nghề: 

quốc gia năm 2018, ASEAN lần thứ XII năm 2018 tổ chức tại Thái Lan và Kỳ 

thi tay nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 tại Kazan, Liên bang Nga. Để chuẩn bị 

cho Kỳ thi tay nghề cấp Bộ, Bộ Công Thương yêu cầu các trường trực thuộc Bộ 

triển khai thực hiện: 

 

1. Tổ chức Kỳ thi tay nghề cấp cơ sở để tuyển chọn thí sinh tham dự Hội 

thi tay nghề cấp Bộ năm 2018 

- Các nghề tổ chức thi: do Hiệu trưởng các trường quyết định; 

- Thời gian tổ chức thi: từ tháng 12/2017 đến hết tháng 02/2018; 

- Thành lập Hội đồng thi, các Ban giúp việc, tổ chức thi, đánh giá kết quả 

kỳ thi, khen thưởng và lựa chọn thí sinh có kết quả cao tham dự kỳ thi tay nghề 

cấp Bộ. 

 

2. Đăng ký thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề cấp Bộ năm 2018 (theo mẫu 

gửi kèm): 

- Nghề đăng ký dự thi tay nghề cấp Bộ: các nghề tổ chức thi tay nghề cấp 

Bộ năm 2018 dự kiến là các nghề sẽ tổ chức thi tay nghề quốc gia, ASEAN và 

thế giới (kèm theo phụ lục danh mục các nghề dự kiến tổ chức thi); 

- Chỉ tiêu đăng ký: mỗi nghề đăng ký tối đa 02 thí sinh; riêng nghề Cơ 

điện tử, Tự động hóa công nghiệp, Bảo trì máy CNC và Robot di động đăng ký 

theo đội, mỗi đội 02 thí sinh, mỗi đơn vị đăng ký tối đa 02 đội; 

- Đối tượng đăng ký: thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề cấp Bộ không quá 

22 tuổi tính đến năm tổ chức thi (sinh từ ngày 01/01/1996 trở lại đây, ưu tiên thí 

sinh đủ tuổi thi tay nghề thế giới năm 2019, có ngày sinh từ 01/01/1997); riêng 

đối với nghề Cơ điện tử và nghề Lắp cáp mạng thông tin không quá 25 tuổi tính 

đến năm tổ chức thi (sinh từ ngày 01/01/1993 trở lại đây, ưu tiên thí sinh có đủ 

tuổi thi tay nghề thế giới năm 2019, có ngày sinh từ 01/01/1994 trở lại đây); 

- Các thí sinh chưa từng tham gia dự thi tay nghề cấp quốc gia các năm 

trước. 



 

3. Cử cán bộ, giảng viên, giáo viên làm chuyên gia kỹ thuật của nghề đăng 

ký dự thi cấp Bộ (kèm theo mẫu danh sách đề xuất cán bộ, giảng viên, giáo viên 

làm chuyên gia kỹ thuật kỳ thi tay nghề cấp Bộ, quốc gia năm 2018) 

- Trên cơ sở danh sách cán bộ, giảng viên, giáo viên của các trường đề 

xuất, Bộ Công Thương sẽ lựa chọn, cử tham gia với vai trò làm chuyên gia kỹ 

thuật hoặc giám khảo các Ban của Hội đồng thi tay nghề cấp bộ và cấp quốc gia 

năm 2018. 

- Tiêu chuẩn Chuyên gia kỹ thuật: 

+ Có chuyên môn giỏi, uy tín và có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đối 

với nghề đề xuất làm chuyên gia; 

+ Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm là giảng viên, giáo viên hoặc làm việc 

trực tiếp đúng nghề của nghề đề xuất làm chuyên gia; 

+ Có trình độ đại học trở lên của nghề làm chuyên gia; 

- Ưu tiên những chuyên gia: 

+ Thông thạo tiếng Anh chuyên ngành của nghề được đề xuất; 

+ Đã tham gia các Ban, Tiểu ban Kỹ thuật thi tay nghề quốc gia và huấn 

luyện đội tuyển quốc gia tham dự thi tay nghề ASEAN và thế giới. 

 

4. Đề thi tay nghề cấp Bộ: trên cơ sở đề thi tay nghề quốc gia năm 2016, 

ASEAN lần thứ XI năm 2016 (tham khảo tại trang web của Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp: gdnn.gov.vn và đề thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017, tham 

khảo trang web: worldskills.org. 

 

Bộ Công Thương yêu cầu các trường tổ chức triển khai thi tay nghề cấp 

cơ sở, tuyển chọn thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề cấp Bộ; có văn bản đăng ký 

số lượng thí sinh dự thi cấp Bộ; cử cán bộ, giảng viên, giáo viên làm chuyên gia 

kỹ thuật về Bộ (nơi nhận: Vụ Tổ chức cán bộ; địa chỉ: số 54, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội) trước ngày 10 tháng 12 năm 2017.  

 

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc liên hệ với đồng chí Khuất 

Quang Tuấn, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, điện thoại số: 0975667666; e-

mail: tuankq@moit.gov.vn./. 

 

 
                                         TL. BỘ TRƯỞNG  

                              KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Cao Quốc Hưng (báo cáo);  

- Lưu VT, TCCB.                                                
        (đã ký) 

 

                                                                          Nguyễn Văn Thảo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


