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PHỤ LỤC 3 
(Trích qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 

05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

CÁC HÌNH THỨC & MỨC ĐỘ XỬ LÝ SINH VIÊN VI PHẠM KỶ LUẬT  
TRONG KHI THI VÀ KHI CHẤM THI  

Lưu ý: để đảm bảo tính toàn vẹn của qui chế tuyển sinh, PĐT giữ nguyên các chức danh như trong qui 
chế tuyển sinh, các chức danh trong ngoặc đi kèm là các chức danh tương ứng trong coi thi, chấm thi 
kết thúc học phần. 

Điều 41. Xử lý thí sinh (sinh viên) dự thi vi phạm quy chế 
 Đối với những thí sinh vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và tuỳ mức độ nặng nhẹ xử lý kỷ 

luật theo các hình thức sau đây: 
 1. Khiển trách áp dụng đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài của bạn, trao đổi với bạn 

(hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập). Thí sinh bị khiển trách trong khi thi 
môn nào sẽ bị trừ 25% số điểm thi của môn đó. 

 2. Cảnh cáo  đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: 
 a) Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế; 
 b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn; 
 c) Chép bài của người khác. Những bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau. Nếu 

người bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị quay cóp thì Chủ tịch HĐTS trường (trưởng 
khoa) có thể xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách. 

 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 cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và ghi rõ hình thức kỷ luật 

đã đề nghị trong biên bản. 
 3. Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: 
a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế; 

      b) Khi vào phòng thi mang theo tài liệu; phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi 
hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật 
dụng gây nguy hại khác; 

 c) Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; 
 d) Viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi; 
 đ) Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác. 
 Hình thức đình chỉ thi do cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật và do Uỷ viên phụ trách điểm thi 

(đại diện ban chủ nhiệm khoa trực ca thi) quyết định. 
 Thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi trong khi thi môn nào sẽ bị điểm không (0) môn đó; phải ra khỏi 

phòng thi ngay sau khi có quyết định của Uỷ viên phụ trách điểm thi; phải nộp bài làm và đề thi cho 
cán bộ coi thi. 

e) Đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, Hiệu trưởng xử lý 
kỷ luật theo các hình thức đã quy định tại Điều này. 
    Việc xử lý kỷ luật thí sinh phải được công bố cho thí sinh biết. Nếu thí sinh không chịu ký tên vào 
biên bản thì hai cán bộ coi thi ký vào biên bản. Nếu giữa cán bộ coi thi và Uỷ viên phụ trách điểm thi 
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không nhất trí về cách xử lý thì ghi rõ ý kiến hai bên vào biên bản để báo cáo Trưởng ban Coi thi 
(Trưởng khoa) quyết định.  

 Điều 42. Xử lý các trường hợp đặc biệt phát hiện được trong khi chấm thi 
 Ban Chấm thi (Cán bộ chấm thi) có trách nhiệm phát hiện và báo cáo Trưởng ban Chấm thi 

(Trưởng bộ môn) những bài thi có biểu hiện vi phạm Quy chế cần xử lý, ngay cả khi không có biên 
bản của Ban Coi thi (Cán bộ coi thi). Sau khi Trưởng ban Chấm thi đã xem xét và kết luận về các 
trường hợp vi phạm thì xử lý theo các hình thức 

 1. Trừ điểm đối với bài thi: 
Những bài thi bị nghi vấn có dấu hiệu đánh dấu thì tổ chức chấm tập thể, nếu đủ căn cứ xác đáng để 

các cán bộ chấm thi và Trưởng môn chấm thi kết luận là lỗi cố ý của thí sinh thì bị trừ 50% điểm toàn 
bài. 

 2. Cho điểm (0) đối với những phần của bài thi hoặc toàn bộ bài thi 
 a) Chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; 
 b) Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; 
 c) Nộp hai bài cho một môn thi hoặc bài thi viết bằng các loại chữ, loại mực khác nhau. 
 d) Viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi; 
 c) Nhờ người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng 

bài của người khác để nộp. 
 4. Đối với những bài thi nhàu nát hoặc nghi có đánh dấu (ví dụ: viết bằng hai thứ mực hoặc có nếp 

gấp khác thường) thì tổ chức chấm tập thể. Nếu Trưởng môn và hai cán bộ chấm thi xem xét kết luận 
có bằng chứng tiêu cực thì trừ điểm theo quy định. Nếu do thí sinh khác giằng xé làm nhầu nát thì căn 
cứ biên bản coi thi, tiến hành chấm bình thường và công nhận kết quả. 


