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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

        Số: 1133/TB-ĐHHN            Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO  

Về việc tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến 

 

Căn cứ Công văn 2077/BGDĐT-GDĐH ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy và học, kết thúc năm học và tuyển sinh trong thời gian 
dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ tình hình thực tiễn của việc triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 của 
Trường Đại học Hà Nội; 

Nhà trường thông báo việc tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến như sau: 
I. Trách nhiệm của Hội đồng thi 

1. Lên lịch thi và thông báo tới toàn bộ giảng viên và sinh viên.  
2. Phân công cán bộ giảng viên trực điều phối buổi thi kết thúc học phần. 
3. Phân công, bố trí cán bộ coi thi (CBCT) theo đúng quy định. 
4. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kỳ thi kết thúc học phần đảm 

bảo tính trung thực, công bằng và khách quan như thi trực tiếp. 
5. Sau khi kết thúc kỳ thi, tổ chức in bài thi, đánh số phách và dọc phách bài thi và chấm 

thi tập trung (trừ trường hợp bài thi trắc nghiệm được chấm tự động thông qua các 
chức năng như Quiz trên Google Form). 

II. Trách nhiệm của cán bộ coi thi 
1. Ghi lại toàn bộ diễn biến buổi thi thông qua chức năng Record Meeting.  
2. Điểm danh và làm thủ tục dự thi cho SV trước thời gian thi ít nhất 30 phút. 
3. Nhắc nhở SV về quy định thi, thời gian làm bài thi, cách thức nộp bài thi. 
4. Trong thời gian SV làm bài thi, nhắc nhở thí sinh 05 phút trước khi hết thời gian làm 

bài thi. Nếu có thắc mắc của sinh viên, CBCT ghi nhận nội dung và liên hệ với Hội 
đồng thi để được hỗ trợ. 

5. Lập biên bản báo cáo tình hình thi nộp Hội đồng thi. 
III. Trách nhiệm của sinh viên dự thi 

1. Phải chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện về địa điểm và trang thiết bị cá nhân phục vụ 
thi (máy tính, đường truyền, camera, micro, nguồn điện,…). Thiết bị thí sinh sử dụng 
để tham gia thi trực tuyến phải có chức năng camera, micro. Trong quá trình làm bài 
luôn duy trì trạng thái đăng nhập vào phần mềm và phải mở camera và mirco khi 
(CBCT) yêu cầu. Cần chủ động có phương án dự phòng cho bản thân khi tham dự thi 
để đảm bảo quyền lợi cá nhân.  

2. Phải nắm rõ lịch thi các học phần và các quy định của Trường về thi học phần. 
3. Phải nắm rõ và thực hiện đúng các bước làm bài thi trực tuyến theo hướng dẫn. 
4. Chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên (SV), trường hợp mất thẻ SV thì sử dụng chứng minh nhân 

dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD) để CBCT đối chiếu. 
5. Đăng nhập vào phần mềm thi (G Meet, Zoom, MS Teams…) trước thời gian thi ít 

nhất 30 phút để CBCT điểm danh và làm thủ tục dự thi. 
6. Nhập chính xác thông tin cá nhân của mình (khi hệ thống yêu cầu) gồm: họ và tên, mã 

số sinh viên… Nếu nhập sai bất kỳ thông tin nào thì sẽ không được công nhận điểm 
thi. 
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7. Tuyệt đối không được gian lận (sử dụng thông tin trên Internet, tài liệu tham khảo khi 
không được phép; có người hỗ trợ làm bài thi dưới mọi hình thức), thi hộ, trao đổi 
trong quá trình làm bài, nếu phát hiện vi phạm sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả thi. 

8. Làm bài và gửi bài thi trong thời gian quy định. Sau thời gian trên, SV sẽ không gửi 
bài thi được do phần mềm thi đã khóa. 

9. SV chỉ được thao tác thi trực tuyến và làm bài thi trực tuyến một lần trong buổi thi. 
Nếu thao tác thi nhiều lần và làm bài thi nhiều lần, kết quả chính thức sẽ là kết quả thi 
lần đầu tiên.  

10. Nếu do lỗi kỹ thuật phải đăng nhập lại khi làm bài thi, phải báo cáo ngay cho CBCT 
để được xử lý kịp thời. 

11. Trong các tình huống bất khả kháng (có vấn đề về sức khỏe, mất nguồn điện 
chung…), SV cần lưu lại bằng chứng qua screenshot hoặc ảnh chụp, liên hệ ngay lập 
tức với CBCT để được xem xét phương án giải quyết. 

12. Khi hết thời gian làm bài thi, SV phải ngừng làm bài và nộp bài theo yêu cầu của 
CBCT. 

IV. Xử lý sinh viên vi phạm quy định thi 
1. Hình thức xử lý 

CBCT lập biên bản đối với SV vi phạm quy định thi và tùy mức độ vi phạm xử lý 
theo các hình thức sau đây: 
a) Nhắc nhở đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau: 

Không mở camera và micro khi CBT yêu cầu lần thứ 1. 
b) Khiển trách đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau: 

- Không mở camera và micro khi CBCT yêu cầu lần thứ 2. 
- SV bị khiển trách sẽ bị trừ 25% số điểm của bài thi. 

c) Cảnh cáo đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau: 
- Không mở camera và micro khi CBCT yêu cầu lần thứ 3. 
- SV bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% số điểm của bài thi. 

d) Đình chỉ thi và ghi điểm 0 (không) đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau: 
- Sử dụng tài liệu khi không được phép. 
- Nhờ người thi hộ. 
- Nhờ người hỗ trợ làm bài thi. 
- Làm bài thi theo nhóm. 

e) SV không được dự thi và sẽ phải dự thi đợt sau nếu vi phạm một trong các lỗi sau: 
- Thiết bị thi không có camera hoặc micro. 
- Không xuất trình được thẻ sinh viên, CMND hoặc CCCD CBCT kiểm tra. 

2. Thẩm quyền xử lý 
a) CBCT được quyền quyết định các hình thức nhắc nhở, khiển trách và không cho 
phép SV được dự thi. 
b) Chủ tịch Hội đồng thi quyết định các hình thức cảnh cáo, đình chỉ thi, hủy kết quả 
thi và các hình thức vi phạm bị điểm 0 (không). 

     Đề nghị các đơn vị thực hiện Thông báo này.  
 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, QLĐT. 
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