
“Trích” QUI CHẾ

THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 

MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-GDQP ngày 11 tháng 5 năm

2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 

ĐHQG-HCM)
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(Chương I) Điều 1. Đối với thí sinh dự thi

1. Nắm vững và thực hiện đúng các quy định của Trung

tâm về thi trắc nghiệm trực tuyến.
2. Nắm vững và thực hiện đúng quy trình làm bài thi

trắc nghiệm trực tuyến (có hướng dẫn riêng).
3. Chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên, trường hợp mất thẻ SV

thì sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước

công dân (CCCD) để cán bộ coi thi đối chiếu.
4. Đăng nhập vào phần mềm Zoom trước thời gian thi

ít nhất 30 phút để cán bộ coi thi điểm danh và làm thủ tục

dự thi. 2



(Chương I) Điều 1. Đối với thí sinh dự thi

5. Nhập chính xác thông tin theo yêu cầu, gồm (mã số

sinh viên, mật khẩu dự thi do Trung tâm cung cấp), nếu

nhập sai bất kỳ thông tin nào thì sẽ không dự thi được.

6. Thiết bị thí sinh sử dụng để tham gia thi trực tuyến

phải có chức năng camera, micro. Trong quá trình làm bài

phải luôn duy trì trạng thái đăng nhập của phần mềm

Zoom, phải tắt mirco và phải mở camera trong suốt quá

trình làm bài.
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(Chương I) Điều 1. Đối với thí sinh dự thi

7. Tuyệt đối không được gian lận, 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. Thời gian làm bài mỗi học phần 15 phút, nếu

hết thời gian làm bài thi, phần mềm sẽ tự động gửi

bài thi. Sau khi gửi bài thi, trên màn hình sẽ hiện kết

quả thi. (Để không bị lỗi trong quá trình gửi bài thi,

thí sinh nên gửi bài thi trước khi hết giờ làm bài).
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(Chương I) Điều 1. Đối với thí sinh dự thi

9. Sau khi thi xong, trong khoảng thời gian 20 phút

giảng viên coi thi sẽ giải đáp các ý kiến của thí sinh liên

quan đến tổ chức thi; riêng những ý kiến thắc mắc về kết

quả thi, phần mềm thi, thí sinh gửi về địa chỉ email :

thitructuyen@ttgdqp.edu.vn và sẽ được trả lời trong thời

gian sớm nhất.
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(Chương I) Điều 2. Việc giải quyết đơn xin dự 

thi các trường hợp vắng học

Thí sinh vắng học từ 3 buổi trở lên trong một học phần thì

không được dự thi (cấm thi) học phần đó. Thí sinh vắng học hai

buổi trở xuống trong một học phần, phải gửi đơn xin dự thi kèm

bản chụp các giấy tờ minh chứng cho lý do vắng học tới giáo

viên chủ nhiệm để tập hợp chuyển đến thủ trưởng các khoa xét

duyệt, thời gian và phương pháp gửi đơn xin dự thi của sinh

viên do giáo viên chủ nhiệm các đại đội quy định cụ thể.

Link mẫu đơn:http://www.ttgdqp.edu.vn/upload/3/4316/%C4%90%C6%A1n%20xin%20ph%C3%A9p%20d%E1%BB%B1%20thi.docx
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(Chương II) Điều 3. Phương pháp tổ chức thi

1. Phương pháp thi trắc nghiệm bằng hình thức trực

tuyến áp dụng cho tất cả 4 học phần: Học phần 1, Học

phần 2, Học phần 3 và Học phần 4.

2. Phần mềm tự chấm điểm thông báo kết quả ngay

sau khi gửi bài thi.
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(Chương II) Điều 4. Chấm điểm, cách tính điểm

thi, thi lại đối với trình độ đại học

1. Thang điểm: Điểm thi các học phần được chấm theo

thang điểm 10.

2. Cách tính điểm thi

a) Học phần 1 và Học phần 2

- Đề thi gồm 20 câu hỏi (rải đều cho các bài), mỗi câu trả lời

đúng được tính 0,5 điểm, thí sinh xếp loại đạt khi điểm thi đạt từ

5 điểm trở lên.

- Cán bộ đại đội, tiểu đội trưởng được cộng mỗi học phần 1 điểm,

phần mềm thi sẽ cộng trực tiếp và thông báo trên màn hình của SV.

- Thời gian làm bài 15 phút. 8



(Chương II) Điều 4. Chấm điểm, cách tính điểm

thi, thi lại đối với trình độ đại học

b) Học phần 3 và Học phần 4

- Chỉ tổ chức thi nội dung lý thuyết và bằng phương pháp thi

trắc nghiệm trực tuyến, mỗi đề thi có 20 câu hỏi (rải đều cho các

bài) mỗi câu trả lời đúng được tính 0,5 điểm, thí sinh xếp loại đạt

khi điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên.

- Cán bộ đại đội, tiểu đội trưởng được cộng mỗi học phần 1 điểm,

phần mềm thi sẽ cộng trực tiếp và thông báo trên màn hình của SV.

- Thời gian làm bài 15 phút

(Khi tổ chức thi trực tuyến thì không thi nội dung thực hành

Học phần 3 và Học phần 4) 9



(Chương II) Điều 4. Chấm điểm, cách tính điểm

thi, thi lại đối với trình độ đại học

3. Thi lại và thi vét

- Thí sinh thi không đạt (dưới 5 điểm) được thi lại một lần

ngay sau buổi thi kết thúc theo hướng dẫn của GV coi thi.

- Thí sinh vắng thi lần 1 có lý do chính đáng (phải gửi đơn

xin dự thi kèm các giấy tờ chứng minh) hoặc đang thi lần 1

bị sự cố về máy hoặc đường truyền sẽ được xem xét thi

vét (như thi lần một). Trung tâm sẽ thông báo về thời gian

và phương pháp tổ chức thi vét qua địa chỉ email của thí

sinh do nhà trường cung cấp và đăng thông tin trên trang

web của Trung tâm tại địa chỉ www.ttgdqp.edu.vn. 10
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“Trích” PHỤ LỤC 
QUY TRÌNH THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-GDQP ngày 11 

tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc

phòng và An ninh, ĐHQG-HCM)
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I. QUY TRÌNH DÀNH CHO THÍ SINH

1. Chuẩn bị sẵn thẻ sinh viên, hoặc CMND, hoặc CCCD

2. Thí sinh tham gia vào lớp học trên Zoom thông qua

Meeting ID và Meeting Passcode (hoặc đường đẫn truy

cập được thông báo).



I. QUY TRÌNH DÀNH CHO THÍ SINH

3. Ghi tên tham gia phòng Zoom theo định dạng quy

định như sau:

[c_-STT-Họ và tên-MSSV]

Ví dụ: c01-082-Nguyễn Văn A-123452568

(STT ghi 3 ký tự số, giữa các dấu gạch nối không có

khoảng trắng hoặc ký tự thừa) và gõ từ “có” vào Chat Box

trong Zoom.



I. QUY TRÌNH DÀNH CHO THÍ SINH

4. Xuất trình thẻ sinh viên,

hoặc CMND, hoặc CCCD trước

camera khi cán bộ coi thi yêu

cầu.

5. Thí sinh nhận link web từ

GV coi thi qua Chat Box của

Zoom. Mở link bằng trình duyệt

web Google Chrome hoặc

Apple Safari để vào trang web

thi trực tuyến (để bài thi chạy

ổn định).



I. QUY TRÌNH DÀNH CHO THÍ SINH

6. Nhập chính xác

thông tin đăng nhập,

gồm: mã số sinh viên và

mật khẩu do Trung tâm

cung cấp (đã gửi trước

qua email) và chọn

đăng nhập để vào trang

kiểm tra thông tin cá

nhân.



I. QUY TRÌNH DÀNH CHO THÍ SINH

7. Thí sinh kiểm tra

thông tin cá nhân,

chọn Học phần và
BẮT ĐẦU THI.

Nếu sai thông tin cá

nhân, thí sinh ĐĂNG

XUẤT và báo cho cán

bộ coi thi.



I. QUY TRÌNH DÀNH CHO THÍ SINH

8. Thí sinh chờ hệ thống đếm ngược đến giờ bắt đầu làm

bài, khi hết thời gian đếm ngược, bài thi sẽ được hiển thị. Có

thể bấm nút “CHỌN LẠI HỌC PHẦN THI” nếu cần thiết.



9. Thí sinh di chuyển câu hỏi và chọn đáp án, đáp án được

chọn sẽ được tích dấu chấm và đổi màu đỏ, số câu đã chọn đáp

án cũng sẽ thay đổi theo. Chọn Kết thúc để nộp bài hoặc khi hết

thời gian làm bài, bài thi cũng sẽ tự động được gửi đi.

I. QUY TRÌNH DÀNH CHO THÍ SINH



I. QUY TRÌNH DÀNH CHO THÍ SINH

10. Kết quả thi của thí sinh sẽ được hiển thị trên màn

hình, thí sinh chọn Kết thúc để tiếp tục thi học phần khác

hoặc kết thúc thi.

Thí sinh thi không đạt sẽ được thi lại 1 lần vào cuối buổi

thi theo hướng dẫn của giảng viên coi thi.



I. QUY TRÌNH DÀNH CHO THÍ SINH

11. Sau khi bấm nút kết thúc ở bước trên. Hệ thống sẽ

hiện thị lại màn hình đăng nhập. Thí sinh chờ thông báo

của giảng viên coi thi qua Zoom để đăng nhập vào thi tiếp

học phần khác. Tuyệt đối không đăng nhập ngay sau khi

thi xong học phần trước.

Sinh viên chờ thông báo 

của giáo viên coi thi mới 

được đăng nhập thi tiếp 

học phần khác



MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP 

KHI THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN 

VÀ CÁCH XỬ LÝ

Xem file liên kết tại đây
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