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HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ THI TRẮC NGHIỆM  

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2008 

(Kèm theo Công văn số 5021/BGD ĐT-KTKĐCLGD ngày 09/6/2008  

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. Thi trắc nghiệm  

Trắc nghiệm là phương pháp thi mà trong đó đề thi thường gồm nhiều câu hỏi, 

mỗi câu nêu ra một vấn đề cùng với những thông tin cần thiết, sao cho thí sinh chỉ phải 

trả lời vắn tắt đối với từng câu. Có nhiều kiểu câu trắc nghiệm khác nhau nhưng người 

ta thường dùng câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn để làm đề thi cho các kỳ thi có đông 
thí sinh, cần chấm bằng máy với tốc độ cao. 

II. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn có hai phần: phần đầu (được gọi là phần dẫn) 

nêu ra vấn đề, cung cấp thông tin cần thiết hoặc nêu một câu hỏi; phần sau là các 

phương án để chọn (được đánh dấu bằng các chữ cái A, B, C, D). Trong các kỳ thi 

hiện nay sử dụng một loại câu trắc nghiệm chỉ có duy nhất một phương án đúng trong 

số 4 phương án để chọn; các phương án khác được đưa vào có tác dụng “gây nhiễu” 

đối với thí sinh. Nếu nắm vững kiến thức về vấn đề đã nêu, thí sinh sẽ nhận biết được 
trong các phương án để chọn đâu là phương án đúng. 

Lưu ý: Nội dung câu trắc nghiệm có thể là lý thuyết hoặc có thể là bài toán 
(thường là bài toán đơn giản hoặc một bước nhỏ quan trọng nào đó của bài toán lớn). 

Ví dụ 1. Câu trắc nghiệm môn Vật lí: 

Khi tần số của con lắc đơn tăng 3 lần và biên độ giảm 2 lần thì năng lượng của 

nó so với năng lượng ban đầu bằng 

A. 
2

9
 lần.      B. 

3

2
 lần.      C. 

4

9
 lần.       D. 

2

3
 lần. 

Trả lời: C. 

Ví dụ 2. Câu trắc nghiệm môn Hóa học: 

Sản phẩm khí của phản ứng giữa kim loại đồng với dung dịch axit nitric đặc là: 

A. NO. B. H2.  C. N2O.  D. NO2.  

Trả lời: D. 

Ví dụ 3. Câu trắc nghiệm môn Sinh học: 

Ở cà chua gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả 

vàng. Khi lai cây cà chua tứ bội quả đỏ thuần chủng với cây cà chua tứ bội quả vàng 

thì thu được F1 100% số cây đều là cây quả đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thì tỷ lệ quả vàng 
ở F2 là 

A. 
4

1
.      B. 

36

1
.      C. 

8

1
.       D. 

4

3
. 

Trả lời: B. 
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III. Thi trắc nghiệm năm 2008  

1. Các môn thi trắc nghiệm 

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng tháng 7/2008: tổ chức thi trắc nghiệm 

hoàn toàn đối với các môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng 

Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật), Vật lí, Hóa học, Sinh học; các môn khác thi 

theo hình thức tự luận.  

2. Đề thi trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức biên soạn. Đề thi gồm 50 câu đối với các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học và 80 

câu đối với các môn ngoại ngữ; thời gian làm bài là 90 phút. Đề thi có 2 phần: phần 

chung cho tất cả thí sinh, phần riêng cho thí sinh học chương trình THPT phân ban thí 

điểm hoặc thí sinh học chương trình THPT không phân ban. Thí sinh chỉ được làm 

một phần riêng thích hợp. Thí sinh nào làm cả 2 phần riêng (dù làm hết hay không hết, 

dù làm đúng hay không đúng), bài làm coi như phạm quy, chỉ được chấm điểm phần 

chung và không được chấm điểm phần riêng. 

3. Các câu trắc nghiệm trong đề thi đều có 4 lựa chọn A, B, C, D. Đề thi được in 

sẵn và có nhiều phiên bản (mỗi phiên bản là một mã đề thi), do máy tính tự động xáo 

trộn thứ tự câu cũng như thứ tự các phương án A, B, C, D. Số phiên bản đề thi là nội 

dung được bảo mật đến khi thi xong. 

4. Điểm của bài thi trắc nghiệm được máy tính quy về thang điểm 10 như bài thi 

tự luận. 

5. Việc đáp ứng các yêu cầu của đề thi, phạm vi kiến thức và yêu cầu về giám 

sát, bảo mật đối với đề thi trắc nghiệm được thực hiện theo quy định như đối với đề thi 
tự luận. 

6. Bài thi trắc nghiệm 

Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) được in sẵn theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để chấm bằng hệ thống tự động (gồm máy quét và 
máy tính với phần mềm chuyên dụng). Mẫu phiếu kèm theo để tham khảo. 

Yêu cầu kỹ thuật đối với phiếu TLTN như sau:  

a) Có đủ 10 mục cho thí sinh điền thông tin: 1. Tên trường ……….. Ký hiệu 

trường (bằng chữ).....; 2. Điểm thi ………………; 3. Phòng thi ……………; 4. Họ và 

tên thí sinh……………; 5. Ngày sinh……………; 6. Chữ ký của thí sinh………..; 7. Môn 

thi…………….; 8. Ngày thi……………; 9. Số báo danh (có 6 cột ghi chữ số)…………; 
10. Mã đề thi………… (có 3 cột ghi chữ số). 

- Mục 1: Ví dụ: Tên trường: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ký hiệu trường 
(bằng chữ): BKA);  

- Mục 9: Ghi phần chữ số của số báo danh và thêm các chữ số 0 vào bên trái 
(nếu chưa đủ) cho đủ 6 chữ số. 

b) Có phần dành cho 2 cán bộ coi thi (giám thị) ký và ghi rõ họ tên. 

c) Có phần dành cho thí sinh trả lời các câu trắc nghiệm.  
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IV. Làm bài thi trắc nghiệm 

1. Thí sinh thi các môn trắc nghiệm tại phòng thi mà thí sinh thi các môn tự 
luận. Số báo danh của mỗi thí sinh theo đúng Giấy báo dự thi. 

2. Để làm bài trắc nghiệm, thí sinh cần mang bút mực (hoặc bút bi), bút chì đen, 
gọt bút chì, tẩy vào phòng thi; nên mang theo đồng hồ để theo dõi giờ làm bài.  

3. Trong phòng thi, mỗi thí sinh được phát 1 tờ phiếu TLTN và 1 tờ giấy nháp 

đã có chữ ký của 2 giám thị. Thí sinh cần giữ cho tờ phiếu TLTN phẳng, không bị 
rách, gập, nhàu, mép giấy bị quăn; đây là bài làm của thí sinh, được chấm bằng máy. 

4. Thí sinh dùng bút mực hoặc bút bi điền đầy đủ vào các mục để trống (từ số 1 

đến số 9: Tên trường; Điểm thi...); chưa ghi mã đề thi (mục 10). Lưu ý ghi số báo danh 

với đầy đủ 6 chữ số (kể cả chữ số 0 ở đầu số báo danh, nếu có) vào các ô vuông nhỏ 

trên đầu các cột của khung số báo danh (mục số 9 trên phiếu TLTN). Sau đó, dùng bút 

chì, lần lượt theo từng cột tô kín ô có chữ số tương ứng với chữ số ở đầu cột. 

5. Khi nhận đề thi, thí sinh phải để đề thi dưới tờ phiếu TLTN; không được xem 
đề thi khi giám thị chưa cho phép. 

6. Khi tất cả thí sinh trong phòng thi đều đã nhận được đề thi, được sự cho phép 

của giám thị, thí sinh bắt đầu xem đề thi: 

a) Phải kiểm tra đề thi để đảm bảo: đề thi có đủ số lượng câu trắc nghiệm như 

đã ghi trong đề; nội dung đề được in rõ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất cả các trang 

của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu có những chi tiết bất thường trong đề thi, 

hoặc có 2 đề thi trở lên, thí sinh phải báo ngay cho giám thị để xử lý. 

b) Ghi tên và số báo danh của mình vào đề thi. Đề thi có mã số riêng, thí sinh 

xem mã đề thi (in trên đầu đề thi) và dùng bút mực hoặc bút bi ghi ngay 3 chữ số của 

mã đề thi vào 3 ô vuông nhỏ ở đầu các cột của khung mã đề thi (mục số 10 trên phiếu 

TLTN); sau đó dùng bút chì lần lượt theo từng cột tô kín ô có chữ số tương ứng với 

chữ số ở đầu mỗi cột. 

7. Trường hợp phát hiện đề thi bị thiếu trang, thí sinh được giám thị cho đổi 

bằng đề thi dự phòng có mã đề thi tương ứng (hoặc mã đề thi khác với mã đề thi của 2 
thí sinh ngồi hai bên). 

8. Theo yêu cầu của giám thị, thí sinh tự ghi mã đề thi của mình vào 2 phiếu thu 

bài thi. Lưu ý, lúc này (chưa nộp bài) thí sinh tuyệt đối không ký tên vào phiếu thu bài 

thi. 

9. Thời gian làm bài thi trắc nghiệm tuyển sinh vào đại học, cao đẳng là 90 

phút.  

10. Trường hợp khi làm bài, 2 thí sinh ngồi cạnh nhau có cùng mã đề thi, theo 

yêu cầu của giám thị, thí sinh phải di chuyển chỗ ngồi để đảm bảo 2 thí sinh ngồi cạnh 

nhau (theo hàng ngang) không có cùng mã đề thi. 

11. Chỉ có phiếu TLTN mới được coi là bài làm của thí sinh; bài làm phải có 2 

chữ ký của 2 giám thị. 
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12. Trên phiếu TLTN chỉ được viết một thứ mực không phải là mực đỏ và tô chì 

đen ở ô trả lời; không được tô bất cứ ô nào trên phiếu TLTN bằng bút mực, bút bi. 

13. Khi tô các ô bằng bút chì, phải tô đậm và lấp kín diện tích cả ô; không gạch 

chéo hoặc chỉ đánh dấu vào ô được chọn; ứng với mỗi câu trắc nghiệm chỉ được tô 1 ô 

trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, thí sinh dùng tẩy tẩy 

thật sạch chì ở ô cũ, rồi tô kín ô khác mà mình mới lựa chọn. 

14. Ngoài 10 mục cần ghi trên phiếu bằng bút mực và các câu trả lời tô chì, thí 

sinh tuyệt đối không được viết gì thêm hoặc để lại dấu hiệu riêng trên phiếu TLTN. 

Bài có dấu riêng sẽ bị coi là phạm quy và không được chấm điểm. 

15. Khi làm từng câu trắc nghiệm, thí sinh cần đọc kỹ nội dung câu trắc nghiệm, 

phải đọc hết trọn vẹn mỗi câu trắc nghiệm, cả phần dẫn và bốn lựa chọn A, B, C, D để 

chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) và dùng bút chì tô kín ô tương ứng với chữ cái 

A hoặc B, C, D trong phiếu TLTN. Chẳng hạn thí sinh đang làm câu 5, chọn C là 

phương án đúng thì thí sinh tô đen ô có chữ C trên dòng có số 5 của phiếu TLTN. 

16. Làm đến câu trắc nghiệm nào thí sinh dùng bút chì tô ngay ô trả lời trên 

phiếu TLTN, ứng với câu trắc nghiệm đó. Tránh làm toàn bộ các câu của đề thi trên 

giấy nháp hoặc trên đề thi rồi mới tô vào phiếu TLTN, vì dễ bị thiếu thời gian. 

17. Tránh việc chỉ trả lời trên đề thi hoặc giấy nháp mà quên tô trên phiếu 

TLTN. Tránh việc tô 2 ô trở lên cho một câu trắc nghiệm vì trong trường hợp này máy 
sẽ không chấm và câu đó không có điểm.  

18. Số thứ tự câu trả lời mà thí sinh làm trên phiếu TLTN phải trùng với số thứ 

tự câu trắc nghiệm trong đề thi. Tránh trường hợp trả lời câu trắc nghiệm này nhưng tô 
vào hàng của câu khác trên phiếu TLTN. 

19. Không nên dừng lại quá lâu trước một câu trắc nghiệm nào đó; nếu không 

làm được câu này thí sinh nên tạm thời bỏ qua để làm câu khác; cuối giờ có thể quay 
trở lại làm câu trắc nghiệm đã bỏ qua, nếu còn thời gian. 

20. Thí sinh không ra ngoài trong suốt thời gian làm bài. Trong trường hợp quá 

cần thiết, phải báo cho giám thị trong phòng thi (giám thị trong phòng thi có trách 

nhiệm báo cho giám thị ngoài phòng thi hoặc thành viên của Ban coi thi biết); không 
được mang đề thi và phiếu TLTN ra ngoài phòng thi. 

21. Trước khi hết giờ làm bài 10 phút, được giám thị thông báo, một lần nữa, thí 
sinh kiểm tra việc ghi Số báo danh và Mã đề thi trên phiếu TLTN.  

22. Thí sinh làm xong bài phải ngồi tại chỗ, không nộp bài trắc nghiệm trước 
khi hết giờ làm bài. 

23. Khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, có lệnh thu bài, thí sinh phải ngừng làm 

bài, bỏ bút xuống; đặt phiếu TLTN lên trên đề thi; chờ nộp phiếu TLTN theo hướng 

dẫn của giám thị. Thí sinh không làm được bài vẫn phải nộp phiếu TLTN. Khi nộp 
phiếu TLTN, thí sinh phải ký tên vào 2 phiếu thu bài thi. 

24. Thí sinh chỉ được rời khỏi chỗ của mình sau khi giám thị đã kiểm đủ số 
phiếu TLTN của cả phòng thi và cho phép thí sinh ra về.  
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25. Thí sinh được đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm của mình sau khi đã 
làm các thủ tục theo quy chế. 

V. Coi thi 

1. Giám thị có nhiệm vụ thực hiện lịch làm việc như sau: 

a) Nhận túi đề thi, phiếu TLTN, hồ sơ thi liên quan mang về phòng thi, ghi số 
báo danh của thí sinh lên bàn, ký tên vào phiếu TLTN, ký tên vào giấy nháp. 

b) 30 phút trước giờ làm bài: gọi thí sinh vào phòng thi, phát phiếu TLTN và 
giấy nháp, hướng dẫn thí sinh điền vào các mục từ 1 đến 9 trên phiếu TLTN. 

c) 15 phút trước giờ làm bài: kiểm tra niêm phong túi đề thi, mở túi đề thi và 

phát đề thi theo số báo danh đã ghi trên bàn (kể cả số báo danh của thí sinh vắng mặt) 

theo quy định của Trưởng ban coi thi. Khi phát đề thi, yêu cầu thí sinh để đề thi dưới 

phiếu TLTN và không được xem đề thi. Khi thí sinh cuối cùng nhận được đề thi thì 

cho phép thí sinh lật đề thi lên và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN. Nhắc thí sinh kiểm 

tra xem đề thi có đủ số câu theo quy định không, nội dung có được in rõ ràng, có thiếu 

chữ, mất nét hay không và tất cả các trang của đề thi có ghi cùng một mã đề thi không? 

Nếu có những chi tiết bất thường phải báo ngay cho giám thị xử lý. Giám thị thu đề thi 
của những thí sinh vắng mặt và niêm phong. 

d) Thông báo giờ bắt đầu làm bài, thời gian làm bài thi tuyển sinh đại học, cao 
đẳng là 90 phút. 

đ) 15 phút sau giờ làm bài: bàn giao cho thư ký Ban coi thi số đề thi và phiếu 
TLTN còn dư (tại phòng thi). 

e) Thông báo cho thí sinh khi thời gian làm bài thi còn 10 phút và nhắc thí sinh 
kiểm tra việc ghi và tô số báo danh, mã đề thi trên phiếu TLTN. 

g) Hết giờ làm bài, thu phiếu TLTN (không thu đề thi). 

2. Xử lý trong khi coi thi: 

a) Sau khi phát đề thi, một giám thị lần lượt yêu cầu từng thí sinh ghi mã đề thi 

của mình vào 02 phiếu thu bài thi, lưu ý thí sinh tuyệt đối không được ký tên vào phiếu 

vì lúc này chưa nộp bài. Giám thị phải giám sát để đảm bảo thí sinh đã ghi đúng mã đề 
thi của mình vào phiếu thu bài thi. 

b) Trong trường hợp đề thi thiếu câu, mất nét, in mờ,... giám thị tìm đề thi có 

mã thi tương ứng hoặc có mã đề thi khác với mã đề thi của những thí sinh ngồi cạnh 

để đổi cho thí sinh. Bảo đảm mỗi thí sinh chỉ được phát 01 đề thi có mã khác với mã 
đề thi của những thí sinh ngồi cạnh. 

c) Trong khi thí sinh làm bài, giám thị phải bảo vệ tất cả số đề thi và số phiếu 

TLTN đã nhận, không để lọt đề thi hoặc một phần của đề thi và phiếu TLTN ra khỏi 
phòng thi. Phiếu TLTN bị hỏng cũng phải được thu lại để bàn giao. 

d) Nếu phát hiện 02 thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang có cùng mã đề thi, 

cần chuyển ngay 01 trong 02 thí sinh sang chỗ khác, cùng hàng ngang, giữa 02 thí sinh 
có mã đề thi khác, sau đó ghi lại số báo danh của thí sinh trên bàn.  

đ) Khi phát hiện thí sinh làm bài sai quy cách phải nhắc thí sinh sửa chữa. 

Không cho thí sinh ra ngoài trong suốt thời gian làm bài, trường hợp quá cần thiết phải 



 9 

ra ngoài thì phải báo cho giám thị ngoài phòng thi xử lý. Giám thị phải thu lại đề thi và 
phiếu TLTN trước khi cho thí sinh ra ngoài.  

e) Giám thị không thu phiếu TLTN trước khi hết giờ làm bài.  

g) Khi hết giờ làm bài, giám thị yêu cầu thí sinh ngồi tại chỗ, đặt bút xuống và 

tiến hành thu phiếu TLTN. Trong quá trình thu phiếu TLTN, giám thị phải kiểm tra kỹ 

việc ghi và tô mã đề thi vào phiếu TLTN của thí sinh (so sánh mã đề thi đã ghi trên 

phiếu TLTN và ghi trên phiếu thu bài thi với mã đề thi ghi trên tờ đề thi của thí sinh; 

việc tô chì trong mục 10 tại các ô có tương ứng với chữ số ở đầu mỗi cột hay không). 

Thu phiếu TLTN của thí sinh nào thì yêu cầu thí sinh đó ký tên vào 02 phiếu thu bài 
thi. 

h) Giám thị xếp phiếu TLTN theo số báo danh từ nhỏ đến lớn, không xếp theo 

mã đề thi. Sau khi đã kiểm đủ tất cả số phiếu TLTN theo số thí sinh dự thi và rà soát 
kỹ việc ký tên của thí sinh, giám thị mới được cho thí sinh ra khỏi phòng thi. 

i) Toàn bộ phiếu TLTN và một bản phiếu thu bài thi (đã ghi mã đề thi và chữ ký 

thí sinh) bỏ vào túi bài thi để nộp cho lãnh đạo hoặc thư ký Ban coi thi, rồi cùng niêm 

phong và ký tên. Một bản phiếu thu bài thi còn lại để bên ngoài túi bài thi được bàn 

giao cho Ban coi thi (để chuyển cho Thủ trưởng đơn vị lưu giữ, quản lý độc lập với Tổ 
xử lý bài thi).  

VI. Xử lý bài thi và chấm thi 

1. Thành lập tổ xử lý bài thi trắc nghiệm nằm trong Ban chấm thi, bao gồm: Tổ 

trưởng là lãnh đạo Ban chấm thi, các thành viên là cán bộ và kỹ thuật viên, bộ phận 
giám sát là thanh tra và công an (PA25). 

2. Các phiếu TLTN (bài làm của thí sinh) đều được chấm bằng máy. Đơn vị nào 

chưa đủ điều kiện để tự chấm thì chủ động liên hệ, ký hợp đồng chấm thi với đơn vị 
khác có đủ năng lực. 

3. Phiếu TLTN được giữ nguyên không rọc phách, do đó quá trình quét và xử lý 

phiếu TLTN phải bố trí bộ phận giám sát trực tiếp và liên tục. Trước và sau khi quét, 

phiếu TLTN phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của cán bộ giám sát. Trước khi 

quét phải lập biên bản mở niêm phong. Sau khi quét phải lập biên bản niêm phong. 

Các thành viên tham gia xử lý phiếu TLTN tuyệt đối không được mang theo bút chì, 

tẩy vào phòng chấm thi và không được sửa chữa, thêm bớt vào phiếu TLTN của thí 

sinh với bất kỳ lí do gì. Sau khi quét, tất cả phiếu TLTN và phiếu thu bài thi được 
niêm phong, lưu giữ và bảo mật tại đơn vị. 

4. Các file: (i) Danh sách điểm thi; (ii) Danh sách thí sinh dự thi; (iii) Danh sách 

thí sinh vắng theo từng môn thi; (iv) Kết quả quét bài thi chính thức dạng text, không 

kèm theo số báo danh, đã kiểm dò kỹ, chưa chấm thi được ghi vào 02 đĩa CD giống 

nhau, dán niêm phong, có chữ ký của những cán bộ giám sát: một đĩa giao cho Trưởng 

Ban chấm thi cất giữ, một đĩa gửi chuyển phát nhanh về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục), chậm nhất là 7 ngày sau khi thi xong 
môn cuối cùng của kỳ thi. 
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5. Sau khi gửi đĩa CD lưu các file dữ liệu bằng chuyển phát nhanh về Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, các đơn vị mới được mở niêm phong các file dữ liệu phục vụ chấm thi 

do Ban đề thi (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) đã gửi cho các đơn vị 

(gồm có: (i) Đáp án các câu trắc nghiệm của đề chuẩn và thang điểm của đề chuẩn; (ii) 

Tổ hợp hoán vị câu trắc nghiệm và tổ hợp hoán vị các phương án lựa chọn của các mã 

đề thi; (iii) Bảng quy đổi thang điểm 100 sang thang điểm 10) và tiến hành việc chấm 
thi. 

6. Chậm nhất 10 ngày sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi, các đơn vị gửi 

chuyển phát nhanh đĩa CD lưu các file dữ liệu xử lý và chấm thi chính thức về Cục 
Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, bao gồm: 

- Kết quả bài thi (dạng text), trước khi xử lý; 

- File biên bản sửa lỗi kỹ thuật của phiếu TLTN; 

- Kết quả chấm thi chính thức của các bài thi. 

(Những chi tiết cụ thể thực hiện theo Tài liệu tập huấn công tác xử lý và chấm 
bài thi trắc nghiệm, năm 2007). 

VII. Phúc khảo 

1. Tổ chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm nằm trong Ban chấm phúc khảo.  

Đối với các đơn vị không tự xử lý bài thi: phải có công văn đề nghị chấm phúc 

khảo gửi tới đơn vị chấm bài cho đơn vị mình, kèm theo danh sách thí sinh đề nghị 
chấm phúc khảo; đồng thời, cử ít nhất 1 cán bộ tham gia Tổ chấm phúc khảo. 

2. Các bước chấm phúc khảo: 

a) Khi có mặt đầy đủ các thành viên của Tổ chấm phúc khảo và các thanh tra, 
giám sát viên, Tổ chấm phúc khảo tiến hành mở niêm phong và rút bài phúc khảo. 

b) Thanh tra, giám sát viên và các thành viên Tổ chấm phúc khảo đối chiếu 
từng câu trả lời đã tô trên phiếu TLTN với kết quả file đã quét lưu trong máy tính. 

c) Nếu có những sai lệch, phải in phiếu chấm (từ phần mềm chấm thi) trước và 

sau khi sửa để lưu làm hồ sơ. Xác định nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch. Việc điều 
chỉnh điểm thực hiện theo Quy chế thi. 

d) Những bài sau khi đã đối chiếu xong, được niêm phong lại; thanh tra, giám 

sát viên và thành viên Tổ chấm phúc khảo cùng ký niêm phong; sau đó được lưu giữ 
theo quy định. 

đ) Kết thúc việc chấm phúc khảo, Tổ chấm phúc khảo lập biên bản tổng kết, có 
chữ ký của tất cả các thành viên, giám sát viên và thanh tra. 

e) Thông báo kết quả chấm phúc khảo. 

 

 
 
 


