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TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN  
PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 61/TB-CĐDLSG-PĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2022 

 
THÔNG BÁO  

Về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp tháng 09/2022 
 

 Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp năm 2022; 

 Căn cứ vào đề xuất và tiến độ đào tạo của hai (02) Khoa chuyên môn hiện nay;  

 Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp tháng 09.2022 như sau: 

 
I. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI: 
1. Khóa thi:  

TT HỆ NGÀNH KHÓA THI 

1 

Cao đẳng 

Quản trị khách sạn 
CĐKS26 (Từ N01 đến N21) 
CĐKS25 
CĐKS24 (Từ N04 đến N31) 

2 Hướng dẫn du lịch 
CĐHD14  
CĐHD13 

3 Quản trị lữ hành 
CĐLH14 
CĐLH13 (Từ N02 đến N13) 

4 
Trung cấp Kỹ thuật chế biến 

món ăn 
TCBE05 

 
2. Sinh hoạt nội quy và hướng dẫn thi tốt nghiệp:   

 Sinh hoạt nội quy và hướng dẫn thi tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến qua ứng 
dụng Zoom. 

Ngày Thời 
gian 

Khoa Ghi chú 

17/09/2022 

09h00 
đến 

11h00 

Khách sạn 
- Nhà hàng 

Sinh viên tham gia nhóm facebook qua link 
https://www.facebook.com/groups/741211487298076/ 
để cập nhật thông tin. 

14h00 
đến 

16h00 

Khoa Lữ 
hành 

Sinh viên tham gia nhóm facebook qua link 
https://www.facebook.com/groups/1187493778670235/ 
để cập nhật thông tin. 

 
 Sau khi tham dự buổi sinh hoạt nội quy và hướng dẫn thi tốt nghiệp, sinh viên có 
thể tham khảo tài liệu về hướng dẫn thi tốt nghiệp trên website của nhà Trường. 
https://dulichsaigon.edu.vn/vi/phong-ban/phong-dao-tao 
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3. Thời gian thi: 

TT Môn thi Ngày thi Thời gian Ghi chú 
1 Chính trị 19/09/2022 08h00  
2 Lý thuyết 19/09/2022 13h30  
3 Thực hành  

 
Từ ngày 

20/09/2022 
đến ngày 

24/09/2022 

Sáng + Chiều 
(sáng 07h30, 
chiều 13h30) 

- Áp dụng cho tất cả các 
ngành; 
- Lịch thi cụ thể của từng 
môn thi sẽ được công bố 
trước 3 ngày. 

 
II. HÌNH THỨC THI: 
 

TT Môn thi Hình thức thi Ghi chú 

1 Chính trị 
Tự luận (Đề mở).  

Thời gian thi: 120 phút 

Thi trực tuyến trên ứng 
dụng google classroom và 
zoom 

2 Lý thuyết nghề 
Trắc nghiệm + Tự luận 

Thời gian thi: 90 phút 

Thi trực tiếp tại trường 

3 Thực hành nghề 
Thi theo cấu trúc đề thi 
của từng ngành 

Thi trực tiếp tại các phòng 
nghiệp vụ của trường 

 

III. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 

 

TT 

 

NGÀNH 

MÔN THI 

Chính trị Lý thuyết nghề Thực hành nghề 

1 
Quản  trị 
khách sạn 

 

 

 

 

 

 

 

2 câu tự luận 
mỗi câu 5 điểm. 

(70% kiến thức 
trong giáo trình 
và 30% nội 
dung mở rộng) 

 

Trắc nghiệm: 60 câu chia đều 
cho 3 nội dung Nghiệp vụ lễ 
tân (FO), Nghiệp vụ nhà hàng 
(F&B), Nghiệp vụ phòng 
(HKP); mỗi nội dung 20 câu. 

Tự luận: Sinh viên thi 1 trong 
3 chủ đề (FO, F&B, HKP) 
được lựa chọn ngẫu nhiên từ 
Hội đồng thi tốt nghiệp gồm 02 
câu: 
-  Phần nghiệp vụ 
-  Phần giám sát 

Sinh viên thi thực 
hành nghiệp vụ: FO, 
HKP, F&B 

2 
Hướng dẫn 

du lich 

Trắc nghiệm: 60 câu 

Tự luận: 

- Lý thuyết nghiệp vụ 

- Anh văn chuyên ngành  

Sinh viên thi thực 
hành:  

- 01 câu về tuyến 
điểm du lịch 

- 01 câu về Nghiệp vụ 
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2 câu tự luận 
mỗi câu 5 điểm. 

(70% kiến thức 
trong giáo trình 
và 30% nội 
dung mở rộng) 

xử lý tình huống. 

Bốc thăm 03 đề thi 
thực hành tuyến 
điểm, thời gian bốc 
thăm trước ngày thi 
05 ngày 

3 
Quản trị  

lữ hành 

100 câu trắc nghiệm gồm các 
môn: 20 câu/môn 

- Chăm sóc khách hàng 

- Nghiệp vụ điều hành  

- Thiết kế và tính giá, 

- Quản trị doanh nghiệp 

- Marketing du lịch 

Vấn đáp: Bốc thăm tại chỗ và 
chuẩn bị trong vòng 5 phút 

- 01 câu về kiến thức chung 05 
môn 

- 01 câu xử lý tình huống. 

Xoay quanh 02 nội 
dung: Thiết kế và 
tính giá chương trình 
du lịch. 

4 
Trung cấp Kỹ 
thuật chế biến 

món ăn 

Thi viết: 120 phút 

Lý thuyết + Bài tập 

Sinh viên tham khảo thêm tài 
liệu lý thuyết tại 
https://dulichsaigon.edu.vn/wp-
content/uploads/2022/01/Cau-
hoi-on-thi-tot-nghiep-
LT_KTCBMA_2017.pdf 

- 1 món chính 

- 1 món tráng miệng 

Thời gian bốc thăm 
trước 03 ngày 

 

IV. THỜI GIAN ÔN THI (Dự kiến): 

- Thời gian: Ngày 30/08 đến ngày 17/09/2022. 

- Lịch ôn thi cụ thể sinh viên sẽ cập nhật theo thông báo của Khoa chuyên môn. 

V. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THI LẠI: 

1.  Hình thức đăng ký thi lại: 

- Sinh viên đăng ký thi lại bằng hình thức trực tuyến qua link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccAQfcZgEPz-
kPcIjWjHDG_S1Cp2sMTIQOKh3J3mPsdDNw8w/viewform?usp=pp_url 

Lưu ý: Sinh viên được đăng ký thi lại thuộc các dòng khóa, cụ thể: 

- Quản trị khách sạn: CĐKS26, CĐKS25, CĐKS24 (Từ N04 đến N31); 

- Quản trị lữ hành: CĐLH14, CĐLH13 (Từ N02 đến N13); 
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- Hướng dẫn du lịch: CĐHD14, CĐHD13; 

- TC Kỹ thuật chế biến món ăn: TCBE05. 

Sinh viên không thuộc các dòng khóa nêu trên nếu vẫn đóng phí thi lại sẽ không được 
giải quyết thi thi lại và không hoàn lại phí đã đóng. 

2. Cách thức đóng lệ phí thi lại: 

- Sinh viên đóng phí thi lại bằng một trong các hình thức: đóng  trực tiếp tại quầy thu 
ngân; thanh toán trực tuyến qua cổng VNPay hoặc chuyển khoản ngân hàng qua STK 
0721000570798 (Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn) – Ngân hàng Vietcombank Chi 
nhánh Kỳ Đồng. 

3.  Thời gian đăng ký thi lại:  

- Kể từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 25/08/2022. 

VI. LƯU Ý: 

 1. Phòng Đào tạo sẽ công bố danh sách đủ điều kiện dự thi lần 1 vào ngày 
25/08/2022 và hạn cuối cập nhật danh sách đủ điều kiện dự thi vào ngày 29/08/2022. 
Sinh viên cập nhật danh sách dự thi trên trang thông tin điện tử của nhà trường. 
 2. Danh sách từng môn thi cụ thể sẽ được công bố trước ngày thi chính thức 3 ngày 
theo quy định. 
 3. Lưu ý các bạn sinh viên khóa cũ, thi lại tốt nghiệp và gần hết thời hạn thi tốt 
nghiệp cần cân nhắc thật kỹ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp nêu trên, hội đồng thi tốt 
nghiệp sẽ không giải quyết các trường hợp không có lý do cụ thể và đã quá thời hạn thi 
tốt nghiệp theo quy định đã ban hành. 
 Sinh viên lưu ý xem kỹ thông báo của từng đợt thi tốt nghiệp và thực hiện theo 
đúng quy định./. 
 
Trân trọng !. 

 
Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu; 
- Phòng, khoa, trung tâm; 
- Sinh viên (thực hiện); 
- P.Đào tạo (lưu ).  

TP. ĐÀO TẠO 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Trọng Hoàng 
    
         


