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KHOA CƠ KHÍ  

(chữ in hoa, không đậm, size 14, canh giữa) 
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(chữ in hoa , đậm , size 18, canh giữa) 

Ngày ban hành: 18/02/2019 

 

1. MỤC ĐÍCH 

Đảm bảo việc đánh giá chất lượng sinh viên ở mức độ tin cậy cao nhất. 

 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Phạm vi áp dụng: Các đơn vị có tổ chức đào tạo của trường Đại học Bách khoa 

– ĐHQG HCM 

- Đối tượng áp dụng:  sinh viên, bộ môn,  phòng giáo vụ, cán bộ giảng dạy, cán bộ 

coi thi. 

 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Quy định tổ chức kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ 174.ĐHBK.ĐT - Quy định tổ 

chức kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ ngày ngày 25 tháng 11 năm 2013 

- Quy định tổ chức giảng dạy và đánh giá môn học 411QĐ – ĐHBK – ĐT ngày 

ngày 30 tháng 5 năm 2014.  

- Văn bản hướng dẫn các tình huống và biện pháp xử lý tại phòng thi. 

- Quy chế học vụ bậc đại học số 3502.ĐHBK.ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2015.  

- Thông báo mức thù lao giảng dạy và tiền coi thi số 20/ĐHBK-ĐT ngày 24 tháng 

3 năm 2017. 

- Xử lý cán bộ coi thi 428/TB – ĐHBK – TCHC Ngày 07 tháng 12 năm 2006 và 

863/ QĐ – ĐHBK – TCHC ngày 12 tháng 5 năm 2010.  

- Cách ghi điểm tổng kết, lưu ý kiểm tra, thi 204/ ĐHBK – ĐT ngày 10 tháng 7 

năm 2014  và hướng dẫn tổ chức kiểm tra thi 260/ ĐHBK – ĐT ngày 09 tháng 9 năm 

2014. 

- Hướng dẫn thi trắc nghiệm 5323/BGDĐT – KTKDCLGD ngày 29 tháng 6 năm 

2009.  

- Quy chế hướng dẫn tốt nghiệp và bảo vệ LVTN 705 – 2002/ QĐ – ĐHBK – ĐT 

ngày 24 tháng 5 năm 2002.  

 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

4.1. Định nghĩa 

Khảo thí là thi cử nói chung 



 

4.2. Chữ viết tắt 

CBGD :  Cán bộ giảng dạy 

CBCT :  Cán bộ coi thi 

CB :  Cán bộ 

BM :  Biểu mẫu 

QTTB :  Quản trị Thiết bị 

ĐT :  Đào tạo 

KHTC :  Kế hoạch Tài chính 

DS :  Danh sách 

CNBM :  Chủ nhiệm bộ môn 

LVTN :  Luận văn tốt nghiệp 

 

5. NỘI DUNG 

5.1. Lưu đồ  



 

Bắt đầu

P.Đào tạo
Thông báo lịch thi, cung cấp giấy thi và 

túi bài thi, giấy tạm ứng tiền coi thi

(1)

P.GVK
Gửi lịch thi và bảng phân công cán bộ coi thi 

đến BM liên quan

(2)

Bộ môn
Phân công cán bộ coi thi và 

thông báo Giáo viên ra đề thi
(3)

Thu hồi bảng phân công coi thi, 
phân công online cán bộ coi thi

Bộ môn
Điền vào mẫu đơn xin thay đổi cán bộ 

coi thi tại Phòng Giáo vụ Khoa
(6)

Kết thúc

Bộ môn
Tổng hợp lịch thi và báo lịch thi cho CBCT

(4)

Phân giấy thi, chuyển đến 
bộ môn liên quan

P.GVK
+

(5)

Lập bảng hỗ trợ coi thi các môn 
thi ngoài khoa và trong khoa gửi 

về Bộ môn yêu cầu hỗ trợ

Gửi lịch thi hoàn chỉnh về 
bộ môn và CB toàn khoa

P.GVK
Cập nhật online danh sách thay đổi cán bộ 

coi thi theo yêu cầu của cán bộ
(7)

P.GVK
Làm thủ tục tạm ứng tiền coi thi gửi 

P.KHTC. Chi tiền coi thi cho Bộ môn để 
phát cho CBCT

(8)

P.GVK
Tổng hợp chứng từ chi tiền coi thi gửi Ban 

Thanh tra Giáo dục kiểm tra. Nhận lại 
chứng từ gửi P.KHTC thanh toán

(9)

Bộ môn
Lưu trữ đề thi, bài thi, đáp án ít nhất 

là 1 khóa học
(10)

Cán bộ giảng dạy
Nhập điểm online trên hệ thống , in 

nộp bản giấy cho Phòng Giáo vụ Khoa
(11)

 



 

5.2 Mô tả: Mô tả trên lưu đồ 

STT Công việc Nội dung 
Bộ phận  

thực hiện 
Biểu mẫu liên quan 

1.  

Thông báo lịch thi, cung 

cấp giấy thi và túi bài 

thi, giấy tạm ứng tiền coi 

thi. 

Phòng Đào tạo cung cấp 

lịch thi, giấy thi và túi bài 

thi, giấy tạm ứng tiền coi 

thi.  

P.Đào tạo  

2.  

Gửi thông báo và bảng 

phân công cán bộ coi thi 

đến BM liên quan 

- Nhận lịch thi từ Phòng 

Đào tạo. 

- Gửi lịch thi và bảng 

phân công cán bộ coi thi 

đến Bộ môn liên quan để 

phân công cán bộ coi thi 

và thông báo Giáo viên ra 

đề thi. 

- Nhận giấy thi và túi 

bài thi từ Phòng đào tạo, 

chuẩn bị túi bài thi (ghi 

tên môn thi, thời gian thi, 

phòng thi, phân giấy thi 

theo từng túi bài của 

phòng thi) chuyển đến bộ 

môn liên quan. 

- Thu hồi bảng phân 

công cán bộ coi thi đánh 

máy theo mẫu và phân 

công online cán bộ coi 

thi. 

- Lập bảng hỗ trợ coi thi 

cho các môn thi ngoài 

khoa và các môn thi 

trong khoa còn thiếu 

CBCT gửi về Bộ môn 

yêu cầu hỗ trợ. 

- Gửi lịch thi hoàn 

chỉnh về bộ môn và CB 

toàn khoa. 

- Phòng Giáo vụ cập nhật 

online danh sách thay đổi 

cán bộ coi theo yêu cầu 

của cán bộ. 

Phòng Giáo 

vụ Khoa 

BM01 – QT coi thi. 

BM02 – QT coi thi. 

BM3 – QT coi thi. 

 

3.  

-  Tạm ứng tiền coi thi. 

-  Nhận chứng từ thanh 

toán. 

- Làm thủ tục gửi Phòng 

Kế hoạch Tài chính tạm 

ứng tiền coi thi. Chi tiền 

coi thi cho Bộ môn để 

phát cho CBCT. Tổng 

- Phòng 

Giáo vụ 

Khoa. 
 



 

hợp chứng từ chi tiền coi 

thi gửi Ban Thanh tra 

kiểm tra. Nhận lại chứng 

từ gửi Phòng Kế hoạch 

Tài chính thanh toán. 

- Nhận bảng kết quả 

điểm: photocopy gửi 

giáo viên và scan lưu. 

Bảng điểm chính chuyển 

Phòng Đào tạo. 

- Phòng Kế 

hoạch Tài 

chính. 

- Ban Thanh 

tra Giáo dục. 

4.  

-  Phân công cán bộ coi 

thi và thông báo Giáo 

viên ra đề thi. 

-  Lưu trữ đề thi, bài thi, 

đáp án. 

- Phân công cán bộ coi 

thi và thông báo Giáo 

viên ra đề thi 

- Tổng hợp lịch thi của 

từng CBCT và báo lịch 

cho CBCT 

- Lưu trữ 10% đề thi, 

bài thi và đáp án có thời 

hạn ít nhất là 1 khóa học. 

- Thay đổi cán bộ coi thi, 

ghi vào mẫu đơn xin thay 

đổi cán bộ coi thi tại 

Phòng Giáo vụ. 

Bộ môn  

5.  Nhập điểm online 

Nhập điểm online trên hệ 

thống, sau đó in nộp bản 

giấy cho Phòng Giáo vụ. 

Cán bộ 

giảng dạy 
 

 
6. LƯU HỒ SƠ 

STT TÊN HỒ SƠ HỒ SƠ 

1.  Lịch thi (bản chính) của BM Lưu tại GVK 

2.  Bảng phân công coi thi (bản chính) Lưu tại GVK 

3.  Lịch coi thi cho toàn Khoa và BM (Email và bản 

chính) 

Lưu tại GVK 

4.  Danh sách BM nhận tiền coi thi (Bản chính) Lưu tại GVK 

5.  Giấy thanh toán tiền tạm ứng Lưu tại GVK 

6.  Bảng điểm (file scan) Lưu tại GVK 

7.  Giấy đề nghị tạm ứng tiền nộp phòng KHTC (photo) Lưu tại GVK 

 

 

 

 



 

7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1. Biểu mẫu  

STT TÊN BIỂU MẪU BIỂU MẪU 

1.  
Bảng phân công cán bộ coi thi 

BM01-QT.CK-7 Phan 
cong CBCT.xls

 

2.  
Nhãn túi đề thi 

BM02-QT.CK-7 Dan 
tui thi.docx

 

3.  
Thay đổi cán bộ coi thi 

BM3 - THAY CBCT 

trong khoa.doc
 

4.  
Các tình huống và biện pháp xử lý tại phòng thi  

5.  
Thanh toán tiền coi thi 

BM05-QT.CK-7 
Thanh toan tien coi thi.xls

 

 

7.2. Phụ lục 

STT TÊN TÀI LIỆU TÀI LIỆU 

1.  Quy định tổ chức kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ 

174.ĐHBK.ĐT - Quy định tổ chức kiểm tra giữa 

kỳ và thi cuối kỳ ngày ngày 25 tháng 11năm 

2013 

 

2.  Quy định tổ chức giảng dạy và đánh giá môn học 

411QĐ – ĐHBK – ĐT ngày ngày 30 thánh 05 

năm 2014. 
 

3. Văn bản hướng dẫn các tình huống và biện pháp 

xử lý tại phòng thi 

 
4. Quy chế học vụ bậc đại học theo học chế tín chỉ 

(Ban hành theo QĐ số 3502/ĐHBK-ĐT ngày 25 

tháng 11 năm 2015) 
 

5. 
Thông báo mức thù lao giảng dạy và tiền coi thi 

số 20/ĐHBK-ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2017  

 



 

6. Xử lý cán bộ coi thi 428/TB – ĐHBK – TCHC 

Ngày 07 tháng 12 năm 2006 

 
7. 

863/ QĐ – ĐHBK – TCHC ngày 12 tháng 05 

năm 2010  

 
8. 

Cách ghi điểm tổng kết, lưu ý kiểm tra, thi 204/ 

ĐHBK – ĐT ngày 10 tháng 07 năm 2014  

 
9. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra thi 260/ ĐHBK – 

ĐT ngày 09 tháng 09 năm 2014 

 
10. Hướng dẫn thi trắc nghiệm 5323/BGDĐT – 

KTKDCLGD ngày 29 tháng 06 năm 2009  

 
11. 

Quy chế hướng dẫn tốt nghiệp và bảo vệ LVTN 

705 – 2002/ QĐ – ĐHBK – ĐT ngày 24 tháng 

05 năm 2002  

 

Quy trình có hiệu lực kể từ : 18/02/2019  

 


