
























































TR1JONG DH Y DIIOC CAN THO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG KHAO THI Dc 1p — Tiy do — H.nh phüc 

KTHI.HD.03 Ccn Tho, ngày tháng 11 näm 2018 

, • A Htro'ng dan Cham thi ket thuc hQc phan 

Biroc 1. Quet/ lam phách bài thi ly  thuyt 
Sau khi thi xong tUi bài thi dA niêm phong dixqc chuyn v PhOng KT. 
Can b xr 1 bài thi: kim tra niêm phong, ct tüi bài thi, kim dm bài thi và d6i 
chiu danh sách dir thi. 
Quet bài thi trc nghim hoc lam phách bài thi tr luân. 
Gui tp ãnh bài thi trc nghim v cho trtthng BM d di chiu khi cn thit. 

Buroc 2. Gin tp (lap án/cfr CB chm thi 
D& vài các mon chm thi trên giAy: BM cü It nht hai giãng viên chm thi ti 
Phông KT mOt  ngày sau khi thi. 
Di vài các mon ch.m thi trén may quét: BM gui tp dáp an theo mu v dja chi 
thu din ti:r Phông KT: khaothi@ctump.edu.vn  ngay sau khi thi và ci'r CB giám sat 
cong tác chm thi bang may quét tai  phOng KT chm nht 02 ngày sau khi thi. 

Biroc 3. Cham thi 
3.1. Chám thi trên giá'y 

Mi bài thi duçic hai giãng viên chm dOe lap. Can bO chm thi phâi ch&n theo 
dung thang dim và dáp an chinh thirc d duqc BM duyt. 
Dim chm cüa bài thi theo thang dim 10 sau khi duqe sir thng tht giva hai 
giãng viên. Nu gifla hai giâng viên không có sij th6ng nht v dim s trInh lai 
cho Trueing BO mon xem xét quyt djnh dim cui cUng. 

3.2. CMm thi tren may quét 
- Phông KT tin hành xir l bài thi Va chm thi bang phn mm chAm thi trc 

nghim có six giám sat cüa CB giám sat chm thi trong vóng 07 ngày sau khi thi. 
- Ngay sau khi chm xong, xut tp két qua duOi dung s câu dUng và ra dim thi 

theo thang dim cUa tru?Yng. 
3.3. Chdm thi di vái các mon thi trên may tInh 

Phong CNTT si'r diing phn mm xu l, xut tp dim thi ngay sau khi thi xong va 
gi'ri tp dim thi v phOng KT và BM. 
Bir&c 4. In bang dim/ráp phách, ghi dim bài thi 

D6i vâi các mon chAm thi trén giAy: PhOng KT rap phách va ghi dim bài thi ngay 
sau khi chm thi xong. 

- D6i vci các mon thi ch.m b.ng may quét hoc thi trên may tlnh: Phông KT kim 
tra d6i chiu và in bang dim thi theo mu có chü k) cUa can bO chm thi, can bO 
can bô giám sat, BM và PhOng KT. Dng th?ii Phông KT gui tp k& qua chm thi 
v thu din t1r cho BM. 
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Birorc 5. Chuyn kêt qua dn P.DTDHIP.DTSDH 
Phông KT/BM chuyn bang dim thi, danh sách SV/HV dis thi vã tp dim thi néu 

ch.m bang may quét hoc thi trên may tinh dn Phông DTDH/DTSDH trong vông 07 
ngãy lam vic sau khi thi. 
Birnc 6. Cong b dim thi 

Phong DTDH/DTSDH thp dim, kim tra d6i chiu danh sãch dr thi kt thüc 
h9c ph&n 1 thuy& ngay sau khi then  bang dim tr PhOng KT. Cong b dim thi cho 
ngr?i h9c trong vông 05 ngày lam vic sau khi nhn duçic dim thi. 
Btrorc 7. Luru trfr kt qua 

Dim thi và các dim thành phn cüa mon h9c duqc km trü tti Phông DTDHI 
DTSDH theo quy djnh v km trtr. 
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