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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  2209/QĐ-ĐHTT 

 

Tuyên Quang, ngày 18  tháng 11 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần  

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

  

 Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-

TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

 Căn cứ Quyết định số 1857/QĐ-HT ngày 04/11/2013 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Tân Trào; 

 Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTT ngày 28/9/2015 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy định đào tạo đại học, cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức thi kết thúc 

học phần. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1090/QĐ-CĐSP ngày 01 tháng 11 

năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang về việc ban 

hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần đối với các hệ đào tạo cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị công tác của Trường Đại học Tân Trào chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                   

- Lãnh đạo trường; 

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu VT, KT, TH. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
(Đã ký) 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức 
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QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2209/QĐ-ĐHTT  ngày 18 tháng 11 năm 2015 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào) 
 

I. MỤC TIÊU 

Đảm bảo cho công tác ra đề thi, chuẩn bị và tổ chức thi kết thúc học phần 

môn học cho sinh viên được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; Tạo sự thống nhất, thực hiện đúng tiến độ thời gian, chính 

xác của các cá nhân, đơn vị có liên quan. 

Nhằm đảm bảo tính độc lập giữa quá trình dạy học và thi kết thúc học 

phần. Đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong công tác ra đề thi và 

đánh giá kết quả học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 

của nhà trường. 

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Văn bản này quy định cụ thể về việc tổ chức thi, công tác đề thi, coi thi và 

chấm thi kết thúc học phần.  

Quy định này áp dụng đối với giảng viên và sinh viên các hệ đào tạo tại 

trường Đại học Tân Trào. 

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

  1. Hình thức thi 

Hình thức thi có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, viết 

tiểu luận, bài tập lớn, thực hành hoặc kết hợp các hình thức trên. Các bộ môn đề 

xuất hình thức thi thích hợp cho từng học phần, được lãnh đạo trường phê duyệt 

vào đầu năm học. 

  2. Công tác chuẩn bị thi 

- Căn cứ vào biên chế năm học, các khoa, bộ môn lập danh sách phòng thi 

(phụ lục 1) gửi về phòng Khảo thí - ĐBCL để phòng dự kiến xếp lịch thi gửi về 

các đơn vị (trước khi thi 3 tuần). 

- Các Khoa, Bộ môn cử cán bộ coi thi (CBCT) về phòng Khảo thí - ĐBCL 

(trước khi thi 2 tuần). Căn cứ vào danh sách CBCT, phòng Khảo thí - ĐBCL 

điều chỉnh, phân công CBCT cho phù hợp, bố trí phòng thi, gửi lịch coi thi về 

các đơn vị (trước khi thi 1 tuần). 

- Sau khi kết thúc giảng dạy học phần theo thời khóa biểu, giảng viên nộp 

điểm bộ phận (phụ lục 2) cho trợ lý khoa, chậm nhất sau 1 tuần trợ lý khoa nhập 

điểm bộ phận vào phần mềm quản lý điểm, đồng thời khóa điểm trên hệ thống 

và nộp điểm bộ phận về phòng Khảo thí - ĐBCL.  

  3. Công tác đề thi  
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3.1. Về hình thức của đề thi: Xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi đối với 

mỗi học phần theo hình thức thi thống nhất (tự luận, trắc nghiệm khách quan 

hoặc vấn đáp). Các câu hỏi trong đề thi không trùng lặp, mang tính logic, hệ 

thống, phản ánh được nội dung chính của môn học. 

3.2. Về nội dung của đề thi: Đề thi/câu hỏi phải thể hiện đầy đủ nội dung 

kiến thức cơ bản được quy định trong chương trình đào tạo, đảm bảo chính xác, 

khoa học, cân đối, cập nhật thực tiễn. Bộ câu hỏi phải sắp xếp từ dễ đến khó 

(phần tái hiện kiến thức khoảng 30%, phần vận dụng kiến thức và sáng tạo 

khoảng 70%), tùy theo đặc thù môn học.  

Tùy theo đặc thù của một số bộ môn thuộc khoa học xã hội và các bộ môn 

chung, câu hỏi được xây dựng theo hướng mở, tăng nội dung liên hệ thực tiễn, 

nhằm phát triển tư duy cho sinh viên. Các môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa 

học, Sinh học, Nông-lâm-ngư nghiệp) ra đề thi theo hướng tăng cường đánh giá 

năng lực, vận dụng kiến thức thực nghiệm để rèn luyện kỹ năng thực hành cho 

sinh viên. Đề thi/câu hỏi phải đạt yêu cầu phân loại trình độ của sinh viên. 

3.3. Yêu cầu về hướng dẫn chấm: Đề thi/ngân hàng câu hỏi có đủ đáp án 

và biểu điểm. Đáp án câu hỏi của đề thi yêu cầu chi tiết, chính xác, có biểu điểm 

nhỏ đến từng nội dung cơ bản. Đáp án phải nêu được các yêu cầu cụ thể về kiến 

thức và kỹ năng sinh viên cần đạt được trong bài làm.  

Việc ra đề thi của các học phần có sự tham gia của tất cả các giảng viên 

trong bộ môn. Trưởng khoa, bộ môn chịu trách nhiệm về tính chính xác, khoa 

học của đề thi và đáp án. 

4. Công tác coi thi 

- Phòng Khảo thí - ĐBCL: Phân công cán bộ trực thi bàn giao đề thi cho 

trợ lí khoa. 

 - Trợ lí khoa: Trước 15 phút có mặt tại phòng Khảo thí - ĐBCL để nhận 

đề thi trong từng buổi thi; Chuẩn bị hồ sơ thi (bao gồm: giấy thi, bì đựng bài thi, 

biên bản vi phạm quy chế thi, giấy cam đoan cho sinh viên viết trong trường hợp 

sinh viên quên thẻ sinh viên hoặc không có giấy tờ tùy thân khác). 

 - Cán bộ coi thi là giảng viên đang sinh hoạt chuyên môn tại các bộ môn 

trong nhà trường. Cán bộ coi thi thực hiện nghiệp vụ coi thi theo quy chế. Hết 

thời gian thi sau 15 phút, cán bộ coi thi nộp bài thi cho trợ lí khoa, trợ lí khoa 

nộp bài về phòng Khảo thí - ĐBCL. 

5. Công tác chấm thi 

Sau khi kết thúc coi thi, Phòng Khảo thí - ĐBCL xây dựng kế hoạch chấm 

thi gửi về các đơn vị. 

5.1. Làm phách bài thi 
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       - Phòng Khảo thí - ĐBCL phân công trợ lí khoa đánh phách theo từng 

môn thi, hướng dẫn cách đánh phách, in Danh sách mã phách sinh viên (phụ lục 

3), Danh sách mã phách sinh viên được Lãnh đạo phòng ký duyệt. 

       - Trợ lí khoa thực hiện đánh phách vào bài thi theo số phách đã quy định. 

Danh sách mã phách sinh viên, phách bài thi phải được niêm phong ngay sau khi 

rọc phách và được lưu giữ tại Phòng Khảo thí - ĐBCL cho đến khi hoàn thành 

việc chấm bài và hồi phách.  

    5.2. Tổ chức chấm thi 

    5.2.1. Đối với bài thi viết 

       - Trợ lí khoa nhận bài thi tại phòng Khảo thí - ĐBCL, giao bài thi cho cán 

bộ chấm thi. Thực hiện việc tổ chức chấm thi chung toàn trường theo kế hoạch. 

- Trưởng Bộ môn phân công giảng viên chấm thi, đảm bảo hợp lý đối với 

các học phần, không nhất thiết giảng viên dạy học phần nào thì chấm thi học 

phần đó. Việc chấm thi phải do 2 giảng viên đảm nhận, chấm độc lập, sau đó 

thống nhất điểm thi để ghi vào bài thi. Trong thời gian chấm thi, bài thi được lưu 

giữ tại phòng Khảo thí - ĐBCL. 

5.2.2. Đối với bài thi vấn đáp 

   - Đến giờ thi, giảng viên gọi tên sinh viên vào phòng thi, tổ chức thi vấn 

đáp tại các phòng học có máy ghi âm. Số lượng sinh viên trong phòng thi không 

quá 6 người. Sau khi gọi thí sinh vào phòng thi, giảng viên yêu cầu sinh viên ký 

tên vào Danh sách sinh viên dự thi, cho mỗi thí sinh lựa chọn ngẫu nhiên một đề 

thi chính.  

 - Việc chấm thi phải do hai giảng viên đảm nhận, sau khi hai giảng viên 

đã thống nhất, điểm thi phải được công bố ngay sau mỗi buổi thi. Cuối buổi thi, 

giảng viên nộp điểm thi về phòng Khảo thí - ĐBCL.  

5.2.3. Đối với bài thi thực hành trên máy 

 Hai giảng viên chấm trực tiếp bài thi thực hành trên máy và thống nhất 

điểm, điểm thi phải được công bố ngay sau mỗi buổi thi. Cuối buổi thi, giảng 

viên nộp lại bài thi có ghi dữ liệu kết quả sinh viên làm bài và điểm thi về Phòng 

Khảo thí - ĐBCL. 

5.3. Hồi phách, tổng hợp điểm 

Sau khi chấm thi, cán bộ chấm thi bàn giao bài thi cho trợ lí khoa; trợ lí 

khoa nộp bài về phòng Khảo thí - ĐBCL và tiến hành hồi phách bài thi. 

- Đối với các hệ đào tạo không quản lý điểm bằng phần mềm Unisoft: 

Điểm thi kết thúc học phần (bản photo) được trợ lý khoa giao cho giảng viên bộ 

môn để hoàn thành bảng điểm học phần. Sau 2 ngày kể từ khi hồi phách, trợ lý 

khoa nộp bảng điểm học phần của đơn vị về phòng Khảo thí - ĐBCL.  
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- Đối với các hệ đào tạo quản lý điểm bằng phần mềm Unisoft: Sau 2 ngày 

kể từ khi có kết quả thi học phần, trợ lý khoa hoàn thành việc nhập điểm thi học 

phần vào phần mềm quản lý điểm và khóa điểm trên hệ thống. 

5.4. Tổ chức thi lần 2 

- Sau khi có kết quả thi lần 1, trợ lí khoa lọc danh sách sinh viên thi lại gửi 

về phòng Khảo thí - ĐBCL. 

- Phòng Khảo thí - ĐBCL xây dựng lịch thi, làm đề thi, tổ chức thi lần 2 

theo quy chế. Thời gian tổ chức thi lần 2 được thực hiện sau khi có kết quả thi 

lần 1 là một tuần. Việc coi thi, chấm thi, hồi phách và hoàn thiện điểm được 

thực hiện như thi lần 1. 

6. Phúc khảo, điều chỉnh điểm 

  6.1. Phúc khảo 

- Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, nếu có yêu cầu 

chấm lại bài thi, sinh viên phải làm Đơn xin phúc khảo (phụ lục 4), có xác nhận 

của khoa phụ trách môn học, sau đó gửi Phòng Khảo thí - ĐBCL, phòng tập hợp 

toàn bộ đơn xin phúc khảo và tổ chức chấm lại bài thi. Việc chấm phúc khảo bài 

thi chỉ áp dụng đối với các hình thức thi viết và thi thực hành trên máy tính; 

không áp dụng đối với hình thức thi vấn đáp.  

- Quy trình chấm lại và công bố lại kết quả bài thi được thực hiện như quy 

trình chấm lần đầu. Phòng Khảo thí - ĐBCL tổng hợp kết quả phúc khảo bài thi 

của sinh viên (phụ lục 5) 

  6.2. Điều chỉnh điểm 

- Đối với sinh viên vi phạm quy chế thi: Căn cứ vào biên bản xử lý vi 

phạm quy chế thi, phòng Khảo thí - ĐBCL điều chỉnh điểm của sinh viên khi 

hồi phách bài thi theo Biên bản xử lý vi phạm. 

- Đối với sinh viên phúc khảo bài thi: phòng Khảo thí - ĐBCL sẽ điều 

chỉnh kết quả bài thi (nếu có sự thay đổi) 

- Đối với các trường hợp khác: Khoa, bộ môn phải có đơn đề nghị điều 

chỉnh điểm, (phụ lục 6) báo cáo lãnh đạo phòng trước khi tiến hành điều chỉnh 

điểm thi. 

7. Công khai kết quả học tập 

 - Giảng viên giảng dạy học phần có trách nhiệm kịp thời công khai điểm 

chuyên cần và điểm kiểm tra định kỳ cho sinh viên biết;  

- Phòng Khảo thí - ĐBCL có trách nhiệm tổng hợp điểm trung bình chung 

học kỳ, trung bình chung tích lũy cho sinh viên, kiểm tra, rà soát điểm học phần, 
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sau đó in và ký bảng điểm, gửi về các đơn vị. Kết quả học tập của sinh viên 

được đăng tải trên website của nhà trường.  

IV. XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ 

1. Xử lý cán bộ vi phạm quy chế 

- Trách nhiệm của CBCT thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao 

đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT. 

 - Những người tham gia kỳ thi kết thúc học phần có hành vi vi phạm quy 

chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc phát hiện sau kỳ thi), nếu có đủ 

chứng cứ, tuỳ theo mức độ nặng, nhẹ sẽ bị nhà trường xử lý kỷ luật. 

2. Xử lý sinh viên vi phạm quy chế  

Sinh viên vi phạm quy chế thi đều phải lập biên bản và tuỳ theo mức độ 

nặng nhẹ bị xử lý như sau: 

2.1. Khiển trách 

 Áp dụng đối với trường hợp: Nhìn bài, trao đổi bài với bạn, nói chuyện 

riêng gây mất trật tự trong phòng thi, không ngồi đúng vị trí quy định, tự ý đi lại 

trong phòng thi khi chưa được phép của cán bộ coi thi.  

Sinh viên bị kỷ luật khiển trách sẽ bị trừ 25% số điểm thi của môn đó. 

Hình thức kỷ luật này do CBCT quyết định. 

 2.2. Cảnh cáo 

 Áp dụng đối với trường hợp vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị 

khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế; Trao đổi bài làm hoặc 

giấy nháp cho bạn; Mang tài liệu vào phòng thi; Chép bài của người khác.  

Người bị kỷ luật cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% số điểm thi 

của môn đó. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT lập biên bản. 

 2.3. Đình chỉ thi 

 Áp dụng đối với trường hợp vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị cảnh 

cáo một lần; Sử dụng tài liệu trong phòng thi; Mang điện thoại di động vào 

phòng thi; Đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; Có 

hành động gây gổ, đe dọa cán bộ trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác. 

 Sinh viên bị kỷ luật đình chỉ thi phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi cán 

bộ coi thi công bố hình thức kỷ luật thi và phải nhận điểm không của môn đó.  

2.4. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức 

đình chỉ học tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi 

học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai. 
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Việc xử lý kỷ luật sinh viên: CBCT lập biên bản, ghi rõ hình thức kỷ luật 

trong biên bản, đồng thời ghi chú trên Danh sách sinh viên dự thi và công bố cho 

thí sinh biết. Nếu sinh viên không chịu ký tên vào biên bản thì các CBCT ký tên 

vào biên bản và biên bản vẫn có giá trị. Các hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn 

trường, đình chỉ học tập, buộc thôi học do Hiệu trưởng ra quyết định. Biên bản 

gửi về phòng Khảo thí - ĐBCL sau mỗi buổi thi. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Phòng Khảo thí - ĐBCL: Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức các kỳ 

thi kết thúc học phần theo quy chế; Xử lý các trường hợp liên quan đến việc thay 

đổi điểm số như phúc khảo, điều chỉnh điểm trong những trường hợp đặc biệt; 

Công khai thông tin kết quả điểm, quản lý kết quả học tập của sinh viên.  

  2. Phòng Đào tạo: Xây dựng biên chế năm học đối với các hệ đào tạo. 

  3. Phòng Thanh tra - Pháp chế: Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi kết thúc 

học phần, ngăn ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm 

các quy định về thi. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi kết thúc học phần. Có 

biện pháp để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

  4. Phòng Hành chính - Quản trị: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật 

chất, bố trí phòng học để phục vụ các kỳ thi. 

  5. Các Khoa, Trung tâm và Bộ môn: Phối hợp với Phòng Khảo thí - ĐBCL tổ 

chức tốt các kỳ thi kết thúc học phần. 

  6. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ: Chịu trách nhiệm về phần mềm quản lý đào 

tạo, đảm bảo vận hành tốt, nhanh, kịp thời và đáp ứng nhu cầu người sử dụng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng để trình Hiệu trưởng xem xét, 

bổ sung, điều chỉnh./. 
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Phụ lục 1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH PHÒNG THI 

Môn thi: ............................................... Mã học phần………. 

Lớp: ...................................................... Số ĐVHT: ......... 

Học kỳ: ...; Năm học: ............................ Lần thi: ......... 
 

STT SBD Mã SV Họ và tên Số tờ Điểm Ký tên Ghi chú 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

 

Thi ngày: ....../....../....... 

Tổng số thí sinh dự thi: .... 

Số thí sinh vắng mặt: ...... SBD:..... 

Tổng số bài thi:...... 

Số tờ giấy thi: ...... 

 

Cán bộ coi thi số 1: 

 

Cán bộ coi thi số 2: 

 

Ngày vào điểm...../....../....... 

Số điểm sửa……………….. 

Cán bộ vào điểm 
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Phụ lục 2 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA/BỘ MÔN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢNG ĐIỂM BỘ PHẬN 

 

Học phần: ..............................................................; Mã học phần: ..................... 

Số tín chỉ/Số tiết:................................................................................................... 

Lớp: ........................................................; Khóa: ................................................. 

Học kỳ: ...................................................; Năm học: ........................................... 

 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Điểm bộ phận Ghi 

chú CC Điểm học trình 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
 

- Số sinh viên đủ điều kiện dự thi: .................................... 

- Số sinh viên không đủ điều kiện dự thi: ......................... 

 

 

GIẢNG VIÊN 

 

 

 

 

Tuyên Quang, ngày .... tháng .... năm.... 

TRƯỞNG MÔN 
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Phụ lục 3 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày …. tháng …. năm …. 

 

DANH SÁCH MÃ PHÁCH SINH VIÊN 

Hệ đào tạo: ………….….; học kỳ …; năm học: …… 

Lớp: …………………. Phòng thi số: ……. 

Học phần: ………………………. 

 

STT SBD Họ và tên 
Mã 

phách 
STT SBD Họ và tên 

Mã 

Phách 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 NGƯỜI ĐÁNH PHÁCH 
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Phụ lục 4 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM 

 

Kính gửi: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Tân Trào. 

 

Tôi tên là: ................................................................................................................  

Đơn vị:  ....................................................................................................................  

Nay tôi làm đơn này đề nghị được điều chỉnh điểm thi\điểm bộ phận:  

Học phần\Môn học:  ................................................................................................  

Họ và tên sinh viên……………………………Mã SV: ………………………… 

Lớp ….………………………….Khoa: ………………………………………… 

Hệ đào tạo:  …………….. Khóa đào tạo: ………………………………………. 

Đã đạt:…..… điểm nay điều chỉnh lại thành …….. điểm 

Lý do:  .....................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng xem xét giải quyết./. 

      Tuyên Quang, ngày …. tháng …. năm  

TRƯỞNG PHÒNG 

KHẢO THÍ - ĐBCL 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

TRỢ LÝ KHOA 
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Phụ lục 5 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO 
 

 

Kính gửi: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Trường Đại học Tân Trào. 
 

Tên em là:  ...............................................................................................................  

Lớp:   .......................................................................................................................  

Khoa:  ......................................................................................................................  

Hệ đào tạo: ..............................................................................................................  

Khóa đào tạo:  .........................................................................................................  

Nay em làm đơn này đề nghị được chấm phúc khảo  

Học phần\Môn học:  ................................................................................................  

Ngày thi:  …………………………Học kỳ: ……… Năm học  .............................   

Đã đạt: …...… điểm. 

Kính mong Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng xem xét giải quyết./. 

      Tuyên Quang, ngày …. tháng …. năm  

TRƯỞNG PHÒNG 

KHẢO THÍ - ĐBCL 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA NGƯỜI VIẾT ĐƠN 
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Phụ lục 6 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày …. tháng …. năm …. 

 
DANH SÁCH KẾT QUẢ PHÚC KHẢO 

Hệ đào tạo:…………..; Học kỳ: …..; Năm học: ………… 

 

STT Mã SV Họ và tên  Lớp 
Học phần 

phúc khảo 

Kết quả 

chấm thi Ghi 

chú Lần 

đầu 

Phúc 

khảo 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
TRƯỞNG PHÒNG  NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 

 

 

 

 

 

 

 


