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RA ĐỀ THI –  TỔ CHỨC THI OLYMPIC CƠ 

HỌC TOÀN QUỐC 

Mã số: QT-TCT 

Lần ban hành: 01 

Lần sửa đổi: 00 

Ngày ban hành:   /   /2014 

Trang:  

 

1. MỤC ĐÍCH 

Là quy trình quan trọng, bắt buộc trong quá trình tổ chức kỳ thi Olympic Cơ học 

toàn quốc của Ban tổ chức Olympic Cơ học toàn quốc, nhằm chuẩn hóa việc lập kế 

hoạch tổ chức thi của Ban tổ chức và các trường thành viên đăng cai nhằm đảm bảo 

thực hiện đúng tiến độ đã đề ra của kế hoạch hoạt động theo từng năm. 

2. PHẠM VI 

Áp dụng cho quy trình ra đề thi, tổ chức vận chuyển – bảo mật và in sao đề thi, coi 

thi, chấm thi, công bố kết quả thi trong quá trình tổ chức kỳ thi Olympic Cơ học 

toàn quốc cho sinh viên tất cả các trường tham dự tại 3 khu vực đăng cai. 

3. TRÁCH NHIỆM 

Các Giảng viên tham gia ra đề thi, Cán bộ coi thi, Cán bộ chấm thi, Trưởng Tiểu 

ban, Ban tổ chức tại các trường thành viên, Ban tổ chức toàn quốc, các cá nhân và 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định này 

4. THAM KHẢO 

- Quy chế 43 của Bộ Giáo dục đào tạo về công tác đào tạo hệ chính quy (tín chỉ) 

- Quy chế tuyển sinh đại học – cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục đào tạo 

- Quy chế thi của các kỳ thi Olympic quốc tế 

- TCVN ISO 9001:2008 

5. ĐỊNH NGHĨA – CHỮ VIẾT TẮT 

+ Thi Olympic Cơ học là một kỳ thi do Hội Cơ học Việt Nam, Bộ Giáo dục đào 

tạo, Hội sinh viên Việt nam và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam kết 

hợp tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích công tác giảng dạy và học tập của các 

môn cơ học trong các trường đại học. Điều kiện được dự thi là sinh viên chính quy 

của tất cả các trường đại học cao đẳng trong toàn quốc. 

+ Lịch thi sẽ được Ban tổ chức Olympic cơ học toàn quốc công bố bằng văn bản và 

trên website ít nhất 3 tháng trước khi thi. 

+ Hình thức thi: tương tự như cách thức thi kết thúc một môn học. Có thể là thi 

viết, thực hành trên máy tính, thực hành, ...hoặc kết hợp các hình thức trên. 

+ Hình thức thi phải được xác định và thông báo cho sinh viên toàn quốc ngay khi 

có lịch thi. 

- GVCT:    Giảng viên chấm thi 

- CBCT:    Cán bộ coi thi 

- BTC:   Ban tổ chức 

- TBTC:    Trưởng ban tổ chức 

- TTB:   Trưởng tiểu ban 

- GVRĐ:   Giảng viên ra đề 
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6. NỘI DUNG: 

Bước Lưu đồ Nội dung chi tiết Trách nhiệm Biểu 

mẫu  

1  - Ban tổ chức ra quyết định các môn 

thi, lịch thi, hình thức thi và địa chỉ cụ 

thể của các trưởng tiểu ban và gửi đến 

tất cả các trường tham gia và đăng cai. 

- Các giảng viên tham gia giảng dạy 

của tất cả các môn có tổ chức thi đều 

có thể gửi đề thi (có đáp án chi tiết) 

cho Trưởng tiểu ban của môn thi (hoặc 

Giảng viện chịu trách nhiệm ra đề 

chính do Trưởng tiểu ban phân công) 

để tổng hợp và thực hiện ra đề thi và 

đáp án. 

- Các giảng viên tham gia ra đề thi góp 

cam kết chịu trách nhiệm về tính bảo 

mật của đề thi góp của mình, không 

đem nội dung đề thi góp để giảng dạy, 

phụ đạo, luyện thi. 

- Trưởng tiểu ban và các trường tổ 

chức chịu trách nhiệm cuối cùng về 

tính bảo mật của đề thi.  

- Đề thi được Trưởng tiểu ban in sao 

thành 3 bản, có chữ ký trên cả 3 đề thi 

và để vào 3 phong bì khác nhau (có ký 

giáp lai trên cả 3 phong bì) và gửi về  

cho Trưởng ban tổ chức trước ngày thi 

2 tuần. 

- Đáp án của đề thi nộp cho BTC  hôm 

chấm thi. 

- Trưởng ban tổ chức tổng hợp tất cả 

các đề thi và gửi đến các trường đăng 

cai. 

 

 

 

- TBTC 

- TTB 

- GVRĐ 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng đề thi 
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Bước Lưu đồ Nội dung chi tiết Trách nhiệm Biểu 

mẫu  

2  - Trưởng ban tổ chức tại các trường 

đăng cai là người trực tiếp nhận, bảo 

quản và chịu trách nhiệm cuối cùng về 

tính bảo mật của các đề thi trước Ban 

tổ chức toàn quốc. 

- Đề thi chỉ được bóc ra trước giờ thi 

không quá 5 giờ để tiến hành in sao. 

Khi mở đề phải có sự chứng kiến của 

Ban trường trực gồm: đai diên BTC 

địa phương, đại diện BTC toàn quốc. 

 - Tất cả quy trình bóc niêm phong đề 

thi, in sao đề thi đều phải có biên bản 

và có chữ ký xác nhận kèm theo. 

- Đề thi sau khi in phải bỏ vào phong 

bì riêng cho từng phòng thi và được 

niêm phong. Ủy viên thường trực tại 

các trường sẽ nhận tất cả đề thi từ cán 

bộ in sao đề thi. 

- Tất cả đề in dư, đề hỏng, in nháp phải 

được hủy. 

 

- Trưởng 

ban tổ chức 

tại cái đơn 

vị. 

- Cán bộ in 

sao đề thi 

 

 

 

 

 

-  

 

3  - Các trường đăng cai lập danh sách thí 

sinh dự thi của tất cả các môn tại cơ sở 

đăng cai. Phân chia phòng thi, chuẩn bị 

tất cả cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. 

- Riêng đối với môn thi trên máy tính, 

đơn vị đăng cai phải đáp ứng cài đặt 

máy đúng theo yêu cầu của Ban tổ 

chức. Trước ngày thi 1 ngày, đại diện 

Trưởng ban tổ chức toàn quốc sẽ kiểm 

tra lại lần cuối trước khi niêm phong 

phòng thi. 

- Đúng giờ quy đinh, CBCT nhận đề 

thi từ Ủy viên thường trực, danh sách 

thí sinh, các vật tư khác về phòng thi 

và tiến hành tổ chức thi.  

- Quy định nhận đề thi, bóc đề thi, coi 

thi, thu bài thi: thực hiện theo Quy chế 

- Ban tổ 

chức 

- Ban tổ 

chức thành 

viên 

- CBCT 

 

 

 

 

 

Tổ chức thi 

In sao đề thi 
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Bước Lưu đồ Nội dung chi tiết Trách nhiệm Biểu 

mẫu  

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy. 

+ Bài thi phải được Niêm phong, có 

biên bản niêm phong và có chữ ký giáp 

lai của đai diên BTC địa phương và đại 

diện BTC toàn quốc. 

- Riêng đối với thi môn Ứng duṇg tin 

học:  

+ Khi thu bài và file cần phải ghi rõ 

dung lượng file đã nộp, có ký tên xác 

nhận thí sinh. 

+Kết thúc buổi thi, CBCT ký tên vào 

danh sách thi và đếm số lượng bài thi 

tương ứng theo danh sách thi, kiểm tra 

dung lượng bài thi của môn thi trên 

máy tính - thực hiện sao lưu dữ liệu 

theo yêu cầu riêng của Ban tổ chức 

nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu để 

giao lại cho Ban tổ chức. 

+ Bài thi giấy (nếu có) và USB chứa 

file bài thi phải được Niêm phong, có 

biên bản niêm phong và có chữ ký giáp 

lai của đai diên BTC địa phương và đại 

diện BTC toàn quốc. 

4  - Tất cả các bài thi phải được đánh 

phách để tiến hành chấm thi và bảo 

mật.  

- Trưởng tiểu ban tổ chức họp GVCT 

để thống nhất lại một lần nữa đáp án 

của đề thi. Cử thư ký chấm thi nếu 

thấy cần thiết. 

- Mỗi bài thi phải do ít nhất 02 GVCT 

đảm nhiệm (không được cùng một 

trường) và chịu trách nhiệm ngang 

nhau. Chấm thi áp dụng theo Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính 

quy. 

- Ban tổ 

chức 

- Ban tổ 

chức thành 

viên 

- Trưởng 

tiểu ban 

- GVCT 

 
Chấm thi & công bố 

điểm 
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Bước Lưu đồ Nội dung chi tiết Trách nhiệm Biểu 

mẫu  

+ Đối với những bài thi đạt điểm cao 

trưởng tiểu ban có thể thực hiện chấm 

lại (hoặc phân công thêm GVCT khác 

chấm lần 03) nhằm đảm bảo tính 

khách quan. Trường hợp các GVCT 

không thống nhất được về điểm số của 

bài thi, trưởng tiểu ban là người quyết 

định cuối cùng. 

+ Thi viết: 02 GVCT nhận bài thi mình 

chấm theo sự phân công của trưởng 

tiểu ban, cần đếm rõ số bài, số tờ để 

tránh sai sót.  

+ Thi trên máy tính: 02 GVCT phải 

kiểm tra kỹ dung lượng bài thi mà 

mình nhận từ trưởng tiểu ban và tiến 

hành chấm thi . 

- Sau khi chấm thi xong, toàn bộ 

GVCT phải ký tên vào danh sách điểm 

thi.  

- Trưởng tiểu ban họp toàn bộ GVCT 

và đề nghị danh sách xét giải. Các bài 

thi có giải nhất, nhì, ba để riêng phục 

vụ công tác kiểm tra. 

- Bảng điểm thi được gửi lại cho Ban 

tổ chức để tiến hành ráp phách. Sau 

khi ráp xong, trưởng tiểu ban (hoặc đại 

diện) cần thiết có thể đối chiếu với 

phần phách đã rọc cho các bài điểm 

cao.  

  - Lưu trữ điểm thi 

- Lưu trữ bài thi 

- Kết quả thi sẽ không phúc tra, nhưng 

BTC sẽ kiểm tra các bài được giải, so 

sánh đáp án, phục vụ cho công tác 

kiểm tra, đánh giá. 

 

 

Ban tổ chức  

 

Nhập điểm 

thi & lưu trữ 

Lưu trữ hồ 

sơ 
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7. BIỂU MẪU ÁP DỤNG: 

 

STT TÊN BIỂU MẪU KÝ HIỆU NƠI LƯU GHI CHÚ 

01- Kế hoac̣h tổ chức thi 01 - KHTCT Ban tổ chức, 

website các đơn vị 
 

02 Danh sách Ban tổ chức, 

Ban ra đề thi, chấm thi 

Cán bộ coi thi… 

02 - DSBTC Ban tổ chức, 

website các đơn vị 
 

03 Biên bản bóc đề thi 03 - BBĐT Ban tổ chức thành 

viên 
 

04 Lic̣h thi 04 - Lic̣h thi Ban tổ chức, 

website các đơn vị 
 

05 Danh sách thi 05 - Danh sách 

thi 

Ban tổ chức, 

website các đơn vị, 

Đơn vị đăng cai 

 

06 Bảng ghi điểm thi 06 - Bảng điểm Ban tổ chức, 

website các đơn vị, 

Đơn vị đăng cai 

 

…     
 


