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Quy trình KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHAṂ VI ÁP DUṆG  

- Xây dựng, thực hiện và duy trì quy trình này nhằm mục đích giúp cho 

việc đánh giá kết quả học tập của HSSV đảm bảo chính xác, khách quan, công 

bằng và đúng quy chế. 

- Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng khi đánh giá kết quả học tập 

của HSSV cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề trong trường Cao đẳng 

nghề số 1 - BQP. 

II. ĐIṆH NGHIÃ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Điṇh nghiã: (Không có định nghĩa) 

2. Từ viết tắt:  

III. LƯU ĐỒ  (Xem trang 2)  

IV. ĐẶC TẢ  (Xem trang 3 - 6) 

V. CÁC BIỂU MẪU/HƯỚNG DẪN KÈM THEO. 

TT Tên biểu mẫu/hướng dẫn Mã hóa 

1 Danh sách HS đủ và không đủ điều kiện 

dự thi 

01/QTKT-BM01 

2 Bảng phân công GV coi thi/ chấm thi 01/QTKT-BM02 

3 Đề nghị xuất đề 01/QTKT-BM03 

4 Biên bản bàn giao bài thi 01/QTKT-BM04 

5 Biên bản vi phạm quy chế thi 01/QTKT-BM05 

 

 

BĐCL : Bảo đảm chất lượng  

TKB : Thời khóa biểu  

ĐT : Đào tạo 

HSSV : Học sinh, sinh viên 

GV : Giáo viên 

KH : Kế hoạch 

  

Mẫu số 5 
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người thực 

hiện 

Bộ phận/ 

người phối 

hợp thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu 

mẫu/  

hồ sơ 

1 
Xây dựng  

lịch thi (TKB) 

- Phòng Đào tạo thực hiện lên lịch thi, kiểm 

tra kết thúc môn học/mô đun theo từng 

tháng theo đúng tiến độ đào tạo. 

Phòng ĐT 

(Đ/c Thu) 
 TKB 

Ngày 20 

hàng tháng  
  

2 
Rà soát, 

tổng hợp 

- Sau khi có thời khóa biểu thông báo lịch 

thi, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, 

khoa và giáo viên tham gia giảng dạy môn 

học/mô đun đó thực hiện rà soát, xét các 

điều kiện học tập theo quy định đối với 

HSSV để lọc ra danh sách HSSV đủ và 

không đủ điều kiện dự thi. 

Các khoa 
Phòng BĐCL 

(Đ/c Huyền) 

Danh sách 

HS đủ và 

không đủ 

điều kiện thi 

Trước khi 

thi 03 ngày  

BM 

01  

3 

Phân công cán 

bộ giáo viên 

coi thi và 

chấm thi 

- Các Khoa chuyên môn sau khi nhận được 

lịch thi của Phòng ĐT, thực hiện công tác 

phân công cán bộ giáo viên trong Khoa coi 

thi và chấm thi (Giáo viên trực tiếp giảng 

dạy môn học không được coi và chấm thi).  

Trưởng 

khoa 

Phòng BĐCL 

(Đ/c Huyền) 

Phân công 

giáo viên coi 

và chấm thi  

Trước khi 

thi 02 ngày 

BM 

02  

4 
Đề nghị  

xuất đề thi 

- Khi có số lượng HSSV đủ điều kiện dự thi 

và chương trình môn học/mô đun, khoa và 

giáo viên làm đề nghị xuất đề thi kết thúc 

môn học/mô đun theo mẫu và gửi về phòng 

BĐCL (Đ/c Minh). 

Các khoa 

-Trưởng khoa 

-Phòng BĐCL 

(Đ/c Minh) 

Giấy đề nghị 

xuất đề 

Trước khi 

thi 02 ngày 

BM 

03 

5 Kiểm tra 

- Phòng BĐCL nhận giấy đề nghị xuất đề 

thi của các khoa, thực hiện kiểm tra nội 

dung đề xuất có thiếu hay đầy đủ theo yêu 

cầu. 

Trưởng P 

BĐCL 
Các khoa 

Phiếu báo 

điều kiện dự 

thi đạt đúng 

yêu cầu quy 

Ngay khi 

nhận được 

đề nghị  

xuất đề 
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TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người thực 

hiện 

Bộ phận/ 

người phối 

hợp thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu 

mẫu/  

hồ sơ 

- Nếu giấy đề nghị đạt yêu cầu thì tiến 

thành xuất đề thi - bước 6. 

- Nếu giấy đề nghị chưa đạt yêu cầu thì 

quay lại bước 2 thực hiện lại và phản hồi lại 

cho các Khoa chuyên môn. 

định 

6 Xuất đề thi 

- Phòng BĐCL căn cứ vào thời khóa biểu 

và giấy đề nghị xuất đề thi xuất nội dung đề 

thi phù hợp với yêu cầu, căn cứ vào ngân 

hàng câu hỏi của nhà trường theo từng 

nghề. 

P BĐCL 

(Đ/c Minh) 
   Các khoa 

Đề thi kết 

thúc môn 

học/mô đun 

  

7 
Nhân bản  

đề thi 

- Sau khi đã xuất đề thi, căn cứ vào số 

lượng yêu cầu của khoa, phòng BĐCL 

chuyển qua phòng Văn thư bảo mật đề nghị 

nhân bản. 

Văn thư  

bảo mật 
Phòng BĐCL 

Số lượng đề 

thi theo yêu 

cầu 

Trước kỳ thi 

02 ngày 
 

8 
Đóng túi,  

niêm phong 

- Phòng BĐCL nhận số lượng đề thi đã 

nhân bản từ phòng Văn thư bảo mật, tiến 

hành kiểm tra lại sau đó đóng túi và niêm 

phong đề thi theo đúng quy định. 

P BĐCL 

(Đ/c Minh) 

Văn thư  

bảo mật 

Đề thi được 

đóng túi niêm 

phong theo 

đúng quy 

định 

Trước kỳ thi 

02 ngày 
 

9 Bàn giao đề thi 

- Căn cứ vào lịch thi, khoa cử giáo viên 

xuống nhận đề thi từ phòng BĐCL theo 

quy định.  

P BĐCL Các khoa 

Biên bản bàn 

giao túi bài 

thi kết thúc 

môn học/ 

mô đun 

Trước kỳ thi 

01 ngày đối 

với thi thực 

hành và 15 

phút đối với 

thi lý thuyết 

BM 

04  



5 

 

TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người thực 

hiện 

Bộ phận/ 

người phối 

hợp thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu 

mẫu/  

hồ sơ 

10 Coi thi 

Sau khi nhận đề thi từ phòng BĐCL, khoa 

tiến hành tổ chức coi thi.  

 

Các khoa 

- Trưởng PĐT 

- Đ/c Thu 

- Phòng BĐCL 

- Hoàn thành 

quá trình tổ 

chức thi kết 

thúc môn 

học/mô đun 

theo đúng 

quy định 

  

11 

Xử lý vi phạm 

(nếu có) 

Tổng hợp báo 

cáo BGH 

- Trong quá trình coi thi, Phòng BĐCL sẽ 

cử người giám sát. Nếu xảy ra vi phạm quy 

chế thi thì Phòng BĐCL sẽ tiến hành lập 

biên bản. Sau đó tổng hợp báo cáo BGH 

xem xét phương án xử lý.  

 

P BĐCL 

- GV coi thi  

- Trưởng khoa 

-Trưởng PĐT 

 

Biên bản 

 vi phạm 

(nếu có 

trường hợp vi 

phạm) 

Trong quá 

trình thi  

BM 

05 

12 Phê duyệt 
- BGH xem xét phê duyệt biên bản vi 

phạm, hình thức xử lý vi phạm. 

T. Phòng 

BĐCL 

- Phòng ĐT 

- Các khoa 

- Phòng BĐCL 

- Ban Chính trị 

 
Sau khi thi 

01 ngày  
 

13 Tổng hợp bài 

- Khoa chuyên môn tổ chức tổng hợp bài 

thi, kiểm tra số lượng và gửi cho Phòng 

BĐCL rọc phách đối với thi lý thuyết. Nộp 

bảng tổng hợp điểm đối với thi thực hành. 

Các khoa 
P BĐCL 

(Đ/c Minh) 
 

Ngay sau 

khi kết thúc 

thi 

 

14 Rọc phách 
- Sau khi nhận bài thi Phòng BĐCL tổ chức 

rọc phách rồi chuyển về Khoa chuyên môn. 

P BĐCL 

(Đ/c Minh) 
Các khoa   

Sau khi thi 

01 ngày 
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TT Tên bước Nội dung công việc 

Bộ phận/ 

người thực 

hiện 

Bộ phận/ 

người phối 

hợp thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu 

mẫu/  

hồ sơ 

15 Chấm thi 

- Khoa cử giáo viên tham gia chấm thi kết 

thúc môn học/mô đun. 

- Khi chấm thi xong chuyển về Phòng 

BĐCL ghép phách. 

Các khoa P BĐCL 

Bảng điểm thi 

kiểm tra kết 

thúc môn 

học/mô đun 

 Sau khi thi 

03 – 05 

ngày 

 

16 

17 

- Ghép Phách  

- Tổng hợp 

điểm 

- Sau khi nhận bài thi đã chấm Phòng 

BĐCL tổ chức ghép phách và tổng hợp 

điểm thi, sau đó chuyển về Khoa chuyên 

môn.  

P BĐCL Các khoa  

Sau khi 

nhận được 

bài thi  

đã chấm  

01 ngày  

 

18 Công bố điểm 

- Khoa và giáo viên công bố điểm cho 

HSSV tham gia thi được biết. Nếu có thắc 

mắc từ phía học sinh, sinh viên thì các khoa 

tự tổ chức phúc khảo bài thi đảm bảo công 

khai, minh bạch, đáp ứng theo đúng nguyện 

vọng của học sinh, sinh viên.  

Các khoa 
   - HSSV 

   - GV 

Bảng điểm 

tổng kết 

 môn học/ 

mô đun 

  

19 
Quản lý điểm 

Lưu trữ hồ sơ 

- Sau khi nhận kết quả học tập từ Khoa 

chuyên môn, Phòng ĐT tổ chức quản lý 

bảng điểm và lưu trữ hồ sơ. 

Phòng ĐT 

(Đ/c Thu) 
Các khoa Hồ sơ    

20  Quản lý bài thi 

- Khoa chuyên môn lưu trữ bài thi, bảng 

tổng hợp điểm thi trong thời gian ít nhất 02 

năm.  

Các khoa  
- Bài thi 

- Bảng điểm 

Sau khi 

hoàn thiện 

sổ sách.  

 

 


