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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /HD-THPTCVA Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KHẢO THÍ, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

TRỰC TUYẾN 

 

I. Quy trình chung cho học sinh: 

- Thực hiện tương tác trên phần mềm Microsoft Teams theo tài khoản mà nhà trường đã 

cấp cho học sinh. Học sinh sẽ được chia sẵn vào Team phòng thi theo các kênh của từng 

môn thi. Lịch thi sẽ được cập nhật theo các cuộc họp được đặt theo lịch ở từng kênh. 

- Mọi vi phạm quy chế trong thời gian thi sẽ bị xử lý theo hình thức kỷ luật của nhà trường 

áp dụng với hình thức thi trực tiếp. 

- Trước giờ thi 15p, học sinh vào meeting của ca thi trên Teams. 

- Trong quá trình tham gia thi, yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau 

đây: 

 + Chuẩn bị các dụng cụ học tập, máy tính và camera, đường truyền Internet để đảm 

bảo việc làm bài đầy đủ và thông suốt. 

 + Không được phép ra khỏi vùng quan sát của camera trong suốt thời gian thi (trừ 

trường hợp bất khả kháng thì phải xin phép và phải được sự đồng ý của Giám thị). 

 + Học sinh được yêu cầu thực hiện các yêu cầu đặt camera sao cho Giám thị có thể 

quan sát được toàn bộ vị trí làm bài của học sinh như hình mẫu dưới đây (học sinh có thể 

dùng camera rời, kết nối qua USB vào máy tính hoặc sử dụng 1 điện thoại đăng nhập cùng 

tài khoản Teams mà nhà trường cấp cho học sinh để thực hiện việc này). Giám thị sẽ yêu 

cầu học sinh chỉnh camera đến khi có góc nhìn đảm bảo. Nếu học sinh không tuân thủ, 

Giám thị có thể mời học sinh ra khỏi phòng thi. 



2 
 

 

+ Bật mic của máy tính để đảm bảo Giám thị nghe được các âm thanh trong không 

gian học sinh ngồi thực hiện bài thi. Giám thị có quyền mời học sinh ra khỏi phòng thi nếu 

phát hiện học sinh cố tình tắt mic trong quá trình làm bài thi. 

 + Đối với môn thi trắc nghiệm: sau khi học sinh vào phòng thi và xác thực danh 

tính, giám thị sẽ là người gửi đường link làm bài thi cho học sinh ở phần Trò chuyện (Chat) 

của không gian họp trên Microsoft Teams.  Học sinh không được phép rời phòng thi trước 

khi hết giờ thi. 

 + Đối với môn thi tự luận: Chuẩn bị điện thoại để chụp ảnh bài thi và chèn vào file 

Words để nộp bài. Chụp bài thi và đưa ảnh vào file Words theo lần lượt thứ tự các trang. 

Học sinh chọn Save as trên Words để lưu file nộp bài theo định dạng PDF (như hình dưới 

đây). Yêu cầu ảnh chụp rõ nét và lấy trọn khuôn hình của trang giấy làm bài thi (Nhà trường 

có thể sẽ loại bỏ bài nộp nếu học sinh nộp bài theo từng file ảnh rời rạc, ảnh chụp không 

rõ nét). Sau khi giờ thi kết thúc, học sinh có tối đa 10 phút để thực hiện thao tác chụp ảnh 

và nộp bài dưới sự hướng dẫn và giám sát của Giám thị. Sau khi nộp bài xong ở phần 

Assignment (bài tập trong kênh của môn thi), học sinh thông báo cho Giám thị và xin phép 

rời phòng thi. Học sinh chỉ được phép rời phòng thi sau khi có sự đồng ý của Giám thị. 

Học sinh có thể nộp bài tự luận sau khi kết thúc 2/3 thời gian thi dưới sự đồng ý của Giám 

thị (dung lượng file tối đa có thể upload lên Assignment như thông tin của Microsoft là 

1GB nhưng khuyến cáo không nên để file quá 500MB). 
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- Nhà trường hoan nghênh sự tham gia của các Phụ huynh trong thời gian học sinh làm bài, 

tuy nhiên Phụ huynh phải đảm bảo các yêu cầu sau: ngồi cách xa con tối thiểu 2m trong 

suốt thời gian làm bài, không nói chuyện gây tiếng ồn trong thời gian con làm bài, tạo điều 

kiện cho con có không gian yên tĩnh (phòng riêng là tốt nhất) trong thời gian thi, chỉ hỗ trợ 

con trong thời gian nộp bài thi nếu được sự đồng ý của Giám thị. 

- Trước khi môn thi hết giờ 5p, Giám thị sẽ thông báo để nhắc học sinh chuẩn bị nộp bài. 

Đối với môn tự luận, học sinh cần tạo file nộp bài với tên theo cú pháp “lớp_môn thi_họ 

và tên” (tiếng Việt không dấu) – ví dụ “10A4_van_ngominhthang” là bài thi môn Văn của 

học sinh Ngô Minh Thắng lớp 10A4. Nếu lớp có 2 học sinh trùng cả họ và tên giám thị sẽ 

yêu cầu học sinh đặt tên file có thể số thứ tự của danh sách lớp… ví dụ “lớp_môn thi_họ 

và tên_Số thứ tự”. 

- Sau khi nộp bài, học sinh đợi trong phòng thi đến khi Giám thị kiểm tra tình trạng nộp 

bài và thông báo cho học sinh. Học sinh chỉ được rời phòng thi sau khi được Giám thị 

thông báo chấp thuận việc nộp bài và cho phép rời phòng thi. 

II. Quy trình tạo phòng thi của Giáo viên Chủ nhiệm (GVCN): 

- GVCN sẽ là người tạo phòng thi trên phần mềm Microsoft Teams bằng nhóm (team) có 

tên là “Thi giữa kỳ 1-2021”. Học sinh của lớp sẽ là thành viên của nhóm này. Các cán bộ 

chuyên trách của nhà trường, đội ngũ giám thị… sẽ được đưa vào nhóm với vai trò đồng 

sở hữu. Các môn thi sẽ được tạo theo kênh riêng theo tên của từng môn thi.  
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- GVCN sẽ tạo các cuộc họp theo lịch trong từng kênh riêng tương ứng với thời gian của 

từng môn thi. Thời lượng cuộc họp sẽ là thời gian của môn thi + 25p (15p là thời gian học 

sinh đăng nhập để xác thực trước khi bắt đầu môn thi + 10p là thời gian để giám thị kiểm 

tra và chấp thuận việc nộp bài của học sinh sau khi môn thi kết thúc). 

- Trước giờ thi 10p, sau khi kiểm tra học sinh đã đăng nhập đầy đủ, GVCN tiến hành thao 

tác chia phòng họp (break out room) theo danh sách học sinh được chia về từng phòng mà 

Nhà trường công bố. Mỗi phòng họp được chia sẽ không quá 10 học sinh. 

- Đối với môn tự luận: Trước giờ thi 3p, cán bộ chuyên trách của trường sẽ là người tạo 

bài tập (assignment) để đẩy đề thi cho học sinh. 

III, Quy trình tổ chức thi trắc nghiệm theo hình thức online 

3.1. Dành cho cán bộ, giáo viên, người nhập đề thi 

3.1.1. Quy trình biên tập đề thi theo môn 

 

Hình 1. Tổng quan các bước thực hiện biên tập, nhập đề thi và kiểm soát 

(1) Với mỗi môn thi, tổ ra đề thi gồm các giáo viên, mỗi giáo viên ra 1 đề nguồn. Đề 

nguồn dạng file .doc (MS word) được gửi tới cán bộ tổng hợp đề thi. Đề nguồn được 

biên soạn theo mẫu phụ lục 1. 

(2) Trưởng môn đề thi của từng môn thi có trách nhiệm dựa trên các đề nguồn, biên 

soạn 1 đề thi chính thức. Đề chính thức được trình bày theo mẫu phụ lục 1 và được 

lưu theo 2 định dạng .pdf và .doc. 
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(3) Ban điều hành thi cấp quyền truy cập cho trưởng môn đề thi của từng môn thi được 

quyền vào phần mềm nhập đề thi. Sau khi hoàn thành việc nhập đề, trưởng môn đề 

thi của từng môn thi thông báo cho ban điều hành thi. Ban điều hành thi khóa quyền 

truy cập đối với trưởng môn đề thi của từng môn thi đề đảm bảo đề thi được bí mật. 

(4) Ban điều hành thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên bản khác nhau trên 

phần mềm (sinh đề thi từ đề thi chính thức). Số lượng phiên bản đề thi của từng môn 

thi do ban điều hành quyết định, thường xác định bằng sĩ số lớp đông nhất trong các 

lớp thi cùng môn thi đó. 

(5) Công đoạn tiếp theo là rà soát từng phiên bản của đề thi, đáp án. 

Công việc nhập đề thi cần chuẩn bị, thực hiện trước khi kíp thi diễn ra. Để đảm bảo 

chất lượng đề thi, tránh sai sót. Nhà trường cần sắp xếp giáo viên kiểm tra đề, in thử 

các đề sau khi nhập vào phần mềm. 

Lưu ý: Giáo viên nhập đề thi sử dụng phần mềm trên máy tính có cài trình duyệt 

Chrome. Thuận lợi, dễ thao tác hơn khi sử dụng máy tính cài hệ điều hành Window. 

3.1.2. Vấn đề trong quá trình thực hiện 

Do vấn đề bảo mật đề thi, nhóm nhập đề thi chỉ giới hạn số lượng và được ban điều hành 

chỉnh định quyền truy cập phần mềm trong một khoảng thời gian nhất định. 

Việc nhập đề thi cần tổ chức hướng dẫn chi tiết, giáo viên được giao nhiệm vụ nhập đề cần 

thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn bao gồm: 

(1) Nhập thông chung đề thi 

(2) Nhập thông tin câu hỏi, chọn các đáp án đúng 

(3) Xem thống kê số lượng câu hỏi để kiểm duyệt về số lượng câu hỏi, số lượng trong 

mỗi nhóm mức độ, số lượng câu hỏi đã xác định đáp án đúng. 

(4) Xem trực tiếp đề thi, xuất file PDF hoặc in để kiểm soát. 

Đặc biệt trong phần nhập thông tin câu hỏi, cố gắng sử dụng công cụ cắt dán theo hướng 

dẫn để thuận lợi cho các câu hỏi có nội dung là công thức, hình vẽ, bảng biểu phức tạp. 

Đồng thời, tránh việc học sinh sao chép nội dung câu hỏi gửi ra bên ngoài nhờ sự trợ giúp. 
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3.2. Dành cho cán bộ, giáo viên, người coi thi (giám thị) 

Để chuẩn bị cho việc tổ chức thi mỗi môn thi, nhà trường sẽ lập danh sách học sinh tham 

gia thi theo bảng gồm STT, Mã học sinh, Họ và Tên, Email (@c3chuvanan.edu.vn), Lớp). 

Ban điều hành thi lên lịch cho kíp thi, môn thi, sinh bộ đề thi tương ứng sẵn sàng cho buổi 

thi. 

Với mỗi môn thi, ban điều hành sẽ tạo 1 phòng thi với danh sách học sinh tương ứng thuộc 

1 lớp học. Đồng thời phân công giám thị coi thi bằng cách chia phòng thi thành 2 nhóm, 

mỗi giám thị phụ trách một nhóm. 

Công đoạn chuẩn bị thi do ban điều hành thực hiện, đảm bảo không lộ đề thi và được thực 

hiện trước khi diễn ra ít nhất 4h. 

Phần mềm chỉ cho phép thi trên máy tính do các thiết bị máy tính bảng, điện thoại di 

động khó kiểm soát, dễ xảy ra gian lận thi cử. 

 

 

Hình 2. Tổng quan các bước điểm danh vào phòng thi, coi thi và điều hành thi 
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(1) Công đoạn 1. Điểm danh vào phòng thi 

Giám thị được phân công, căn cứ bảng danh sách trong file excel được nhà trường gửi 

trước khi kíp thi diễn ra, điểm danh học sinh thông qua hệ thống MS Team. 

Sau khi điểm danh kết thúc, giám thị báo cáo lại ban điều hành thi thông qua hệ thống nhắn 

tin nội bộ (có thể sử dụng MS Team Group hoặc Zalo Group …) 

Ban điều hành thi gửi link truy cập hệ thống cho giám thị, giám thị nhắn trực tiếp với học 

sinh thông qua MS Team. 

Sau khi nhận link truy cập, học sinh tiến hành đăng nhập phần mềm bằng việc xác thực tài 

khoản MS Team (@c3chuvanan.edu.vn) theo hướng dẫn. 

Sau khi đăng nhập phần mềm thành công, học sinh thực hiện khai báo trước khi thi thông 

qua 2 bước sau: 

• Bước 1. Chụp ảnh minh chứng 

Hệ thống tự nhận biết camera trên máy tính, học sinh chụp ảnh mặt ngay trên phần mềm 

đảm bảo không nhờ người khác thi hộ. 

Trong trường hợp không có camera, hệ thống yêu cầu chụp ảnh màn hình. 

• Bước 2. Kiểm tra thông tin  

Hệ thống căn cứ qua email để xác định thông tin họ tên, mã học sinh, mã lớp và mã nhóm. 

Học sinh kiểm tra kỹ thông tin, nếu nhầm lẫn, nhắn trực tiếp với giám thị để xử lý. 

Sau bước này, học sinh đã sẵn sàng để bắt đầu làm bài thi. Giám thị các phòng thi thông 

báo tới ban điều hành thi.  

Sau khi nhận thông báo từ các giám thị, ban điều hành thi kích hoạt cho kíp thi diễn ra. 

Giám thị thông báo tới học sinh thông qua MS Team bắt đầu làm bài. 

(2) Công đoạn 2. Bắt đầu làm bài 

Học sinh nhấn nút bắt đầu làm bài, hệ thống sẽ phát ngẫu nhiên cho học sinh một đề thi 

trong bộ đề thi do ban điều hành đã trộn từ đề thi chính thức ở giai đoạn chuẩn bị thi. 

Với mỗi câu hỏi, học sinh được quyền lựa chọn một trong các phương án A, B, C, D và 

không được phép quay lại chỉnh sửa các lựa chọn đối với các câu hỏi trước đó. 

Mỗi đề thi được phát ngẫu nhiên cho học sinh, đều có cấu trúc giống nhau: 

TT Gói Câu hỏi số  

1 Nhận biết Câu số 1  tới câu số n 

2 Thông hiểu Câu số (n + 1) tới  câu số m 

3 Vận dụng Câu số (m + 1) tới  câu số q 

4 Vận dụng sáng tạo Câu số (q + 1) tới  câu số k 

 

Đề thi được trộn bằng cách đảo thứ tự câu hỏi trong từng gói câu hỏi của đề thi chính 

thức, sau đó đảo thứ tự phương án trong từng câu hỏi. Thứ tự hiển thị gói câu hỏi như 

trong bảng trên. 
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(3) Công đoạn 3. Chấm thi 

Công đoạn chấm điểm sẽ được ban điều hành thực hiện sau khi kíp thi diễn ra. Ban điều 

hành thi truy cập phần mềm mục kết kết quả thi và chọn tính điểm. Hệ thống tính toán và  

Kết quả được trích xuất dạng file excel. 

Trong các công đoạn trên, có thể có các sự cố ngoại lệ khác nhau chẳng hạn học sinh 

không thể truy cập hệ thống do mất mạng, quá tải (việc quá tải nói chung ít xảy ra), 

học sinh thấy đề khó, làm được một số câu và báo mất mạng, phần mềm hỏng … Do 

đó, việc tổ chức thi cần tính tới các phương án này, ra các quy chế cụ thể như việc có 

tổ chức thi lại không, kíp thi có bắt đầu khi việc điểm danh lớp bị thiếu mất một vài 

bạn … 

 

3.3. Tập huấn cho ban điều hành thi 

Ban điều hành thi bao gồm ban lãnh đạo nhà trường với sự hỗ trợ của đội kỹ thuật thực 

hiện việc quản lý thông tin kíp thi, phân công giáo viên nhập đề thi, tạo bộ đề thi, quản lý 

danh sách học sinh tham gia thi từng môn thi, phân công giám thị coi thi. Đồng thời xử lý 

các ngoại lệ như cho học sinh vào thi muộn, cho phép học sinh chuyển thiết bị thi, ngừng 

thi./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- HĐSP; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Đại Hải 
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PHỤ LỤC I  - MẪU ĐỀ NGUỒN / ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số         /HD-THPTCVA ngày 22/10/2021 

của trường THPT Chu Văn An) 

 

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN 

(TRƯỜNG BƯỞI) 

ĐỀ NGUỒN / ĐỀ CHÍNH THỨC 

KỲ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 

MÔN THI: ĐỊA LÝ 10 

Câu 1 – Level [ Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng sáng tạo] 

[Nội dung câu hỏi 1]  

Phương án 1. [Nội dung phương án 1] 

Phương án 2. [Nội dung phương án 2] 

Phương án 3. [Nội dung phương án 3] 

Phương án 4. [Nội dung phương án 3] 

Câu 2 - Level [ Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng sáng tạo] 

[Nội dung câu hỏi 2]  

Phương án 1. [Nội dung phương án 1] 

Phương án 2. [Nội dung phương án 2] 

Phương án 3. [Nội dung phương án 3] 

Phương án 4. [Nội dung phương án 3] 

… 

Câu k - Level [ Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng sáng tạo] 

[Nội dung câu hỏi k]  

Phương án 1. [Nội dung phương án 1] 

Phương án 2. [Nội dung phương án 2] 

Phương án 3. [Nội dung phương án 3] 

Phương án 4. [Nội dung phương án 3] 

HẾT 
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BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ THI 

STT Mục Số lượng 

1 Tổng số câu hỏi trong đề  

2 Tổng số câu hỏi mức độ nhận biết  

3 Tổng số câu hỏi mức độ thông hiểu  

4 Tổng số câu hỏi mức độ vận dụng  

5 Tổng số câu hỏi mức độ vận dụng sáng tạo  

 

ĐÁP ÁN 

 Khi biên soạn đề nguồn, giáo viên biên soạn mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án 

lựa chọn và chỉ có 1 lựa chọn đúng; trong đó phương án đúng (câu trả lời đúng) là phương 

án số 1, được đánh chữ màu đỏ. Các phương án 2, 3, 4 đánh chữ màu đen. Cấu trúc đề 

thi nguồn mỗi môn thi gồm 4 gói câu hỏi ở 4 mức độ bao gồm: (1) Nhận biết, (2) Thông 

hiểu, (3) Vận dụng và (4) Vận dụng sáng tạo. Các câu hỏi thuộc cùng gói câu hỏi được 

đặt liền nhau. Thứ tự các gói lần lượt là (1) Nhận biết, (2) Thông hiểu, (3) Vận dụng và 

(4) Vận dụng sáng tạo. 

Số lượng câu hỏi thuộc các gói được thống nhất trước giữa giáo viên biên soạn đề nguồn, 

trưởng môn đề thi môn thi tương ứng và ban điều hành thi. 

Trưởng môn đề thi từng môn thi biên soạn đề thi chính thức theo mẫu như trên. Trong 

mỗi gói câu hỏi, trưởng môn đề thi chọn các câu hỏi thuộc các gói tương ứng trong đề 

nguồn. Số lượng các câu hỏi trong mỗi gói giống với số lượng gói tương ứng trong các 

đề nguồn. 

Đề chính thức có cấu trúc 4 phần tương ứng 4 gói câu hỏi được đặt theo thứ tự (1) Nhận 

biết, (2) Thông hiểu, (3) Vận dụng và (4) Vận dụng sáng tạo. Số lượng câu trong mỗi 

gói giống với bộ đề nguồn. Với mỗi câu hỏi, Trưởng môn đề thi để phương án đúng (câu 
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trả lời đúng) là phương án số 1, được đánh chữ màu đỏ. Các phương án 2, 3, 4 đánh chữ 

màu đen. 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

Thang điểm:  

Câu số 1 Câu số 2 Câu số 3 Câu số 4 Câu số 5 Câu số 6 

??? ??? ??? ??? ??? ??? 

Câu số 7 … … … … Câu số k 

??? ??? ??? ??? ??? ??? 

Điểm làm tròn: ??? 
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