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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

QUY TRÌNH BẢO MẬT ĐỀ THI, TỔ CHỨC THI 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

 

I. Mục đích 

Hướng dẫn qui trình bảo mật đề thi, tổ chức thi nhằm bảo đảm nội dung đề thi bám sát mục tiêu và 

yêu cầu môn học, có khả năng đánh giá trình độ tiếp thu về tri thức và kỹ năng nghề nghiệp của sinh 

viên theo nhiều mức với sự đồng thuận cao của các giảng viên nhóm chuyên môn, đồng thời đề thi 

được bảo mật cho đến khi được công bố chính thức cho sinh viên. Quy trình cũng chỉ ra trình tự các 

bước hợp lý trong việc giao nhận bài, điểm thi và lưu bài thi.     

II. Quy trình  

1. Lưu trình  

a.   Lưu trình 1: Quy trình bảo mật đề thi  

Bước Trình tự thực hiện Trách nhiệm 

1.   Trưởng phòng Đào tạo Không chính quy 

 (TP. ĐTKCQ) 

Cơ sở liên kết (CSLK) 

2.   TP. Đào tạo Không chính quy 

 

3.   

 
TP. Đào tạo Không chính quy 

4.   

 

 

TP. Đào tạo Không chính quy 

Cơ sở liên kết 

5.   

 

TP. Đào tạo Không chính quy 

Cơ sở liên kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập kế hoạch thi học kỳ 

 

Triển khai kế hoạch thi học kỳ 

Tổ chức thi 

 

Nhận đề thi 

Nhân bản đề thi  
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b.  Lưu trình 2: Quy trình giao nhận bài, điểm thi và lưu bài thi  

 

Bước  Trình tự thực hiện   Trách nhiệm 

1.   
Chuyên viên xử lý học vụ 

2.   

TP. ĐTKCQ 

3.   
Trưởng Khoa  

4.   

 
Giáo viên  

5.    

Trưởng Khoa  

 

6.   
Giáo viên 

7.   

  Trưởng Khoa  

8.   

 Trưởng Khoa  

9.   
TP. ĐTKCQ 

10.   

 TP. ĐTKCQ 

11.   
Trưởng Khoa  

12.   
TP. ĐTKCQ 

2. Quy trình chi tiết 

a.  Quy trình ra đề và bảo mật đề thi 

Bước  Trình tự thực hiện   Trách nhiệm 

1 Lập kế hoạch thi học kỳ: Trưởng phòng ĐTKCQ 

  Căn cứ kế hoạch đào tạo, hình thức thi môn học do Khoa quy định, 

phòng ĐTKCQ phối hợp cùng CSLK lên lịch thi học kỳ 

CSLK 

2 Triển khai kế hoạch thi học kỳ  

  Đối chiếu đề thi sẵn có với lịch thi của CSLK 

 Thông báo nhắc nhở nộp đề thi đối với những môn có trong lịch thi 

nhưng không có đề  

Trưởng phòng ĐTKCQ 

Nhận bài thi từ CBCT, giám sát, CSLK 

 

Phân loại bài thi theo Khoa quản môn học 

sau đó chuyển bài thi cho Thư ký Khoa 

GV chấm bài, nhập điểm  

Tạm ứng và chi tiền cho Giáo viên chấm thi 

 

Phân phối bài thi cho Giáo viên chấm thi 

Bàn giao phiếu điểm (bản chính) cho 

P.ĐTKCQ 

 

Photo phiếu điểm gửi cho các CSLK 

 

Lưu trữ bài thi 

Kiểm tra 

Lưu điểm 

Kiểm tra 

Nộp điểm cho thư ký khoa 
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3 Nhận đề thi:  

 Phòng ĐTKCQ nhận đề thi đã được niêm phong từ CBGD, sau khi 

CBGD đã kết thúc việc giảng dạy môn học 1 tuần 

Trưởng phòng ĐTKCQ 

4 Nhân bản đề thi Trưởng phòng ĐTKCQ 

 Dựa vào số lượng sinh viên để nhân bản đề thi Cơ sở liên kết 

5 Tổ chức thi 

 

Trưởng phòng ĐTKCQ 

Cơ sở liên kết 
 

 

b.  Quy trình giao nhận bài, điểm thi và lưu bài thi 

 
 

Bước  Trình tự thực hiện   Trách nhiệm 

1 Nhận bài thi từ Cán bộ coi thi, giám sát, CSLK Chuyên viên xử lý học vụ  

2 Phòng ĐTKCQ phân loại bài thi theo Khoa quản môn học, sau đó 

chuyển bài thi cho Thư ký Khoa (có danh sách ký nhận bài thi). 

TP. ĐTKCQ 

3 Phân phối bài thi cho Giáo viên giảng dạy (có danh sách ký nhận 

bài thi). 

Trưởng khoa 

4 Giáo viên chấm thi, nhập điểm vào hệ thống, trong thời gian là 15 

ngày kể từ lúc nhận bài.   

Giáo viên  

5 Kiểm tra 

Cách thức ghi điểm (không ghi điểm lẻ, ví dụ: 5,5đ), chữ ký giáo 

viên, chữ ký bộ môn 

Trưởng khoa 

6 Nộp điểm cho thư ký khoa Giáo viên  

7 Tạm ứng và chi tiền chấm bài cho giáo viên 

Sau khi nhận điểm từ giáo viên, dựa vào số lượng sinh viên trong 

danh sách điểm, khoa làm thủ tục tạm ứng và chi tiền chấm bài cho 

giáo viên 

Trưởng khoa 

8 Bàn giao phiếu điểm (bản gốc) cho P. ĐTKCQ  

 Khoa photo giữ lại 1 bản và bàn giao phiếu điểm (bản gốc) cho 

Phòng ĐTKCQ trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận điểm từ giáo 

viên (có danh sách ký nhận phiếu điểm). 

Trưởng khoa 

9 Kiểm tra điểm giáo viên nhập trên hệ thống với bảng điểm gốc TP. ĐTKCQ 

10 Phòng ĐTKCQ photo phiếu điểm gửi CSLK TP. ĐTKCQ 

11 Khoa lưu trữ bài thi trong vòng 1 năm tính từ ngày thi Trưởng Khoa  

12 Lưu điểm (lưu giữ vĩnh viễn bảng điểm gốc) TP. ĐTKCQ 

 

III. Biểu mẫu 

1.  Biểu mẫu 1: Mẫu đề thi 

2. Biểu mẫu 2: Biên bản giao bài thi 






