BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 11/2011/TT-BGDðT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011
THÔNG TƯ

Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng
hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDðT
ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo
Căn cứ Nghị ñịnh số 178/2007/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ,
cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 32/2008/Nð-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo
dục và ðào tạo;
Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2006/Nð-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giáo dục;
Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục ðại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo quyết ñịnh:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế tuyển sinh ñại học, cao
ñẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDðT ngày
11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, như sau:
1. Bổ sung ñiểm d và ñiểm ñ vào khoản 3 ðiều 7 như sau:
“d) Thí sinh là người khuyết tật không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu
cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày: Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả học
tập trung học phổ thông của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu
của ngành ñào tạo ñể xem xét quyết ñịnh cho vào học.
ñ) Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại các trường ñại
học, cao ñẳng Việt Nam: Hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập trung
học phổ thông của học sinh (bảng ñiểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng
Việt theo quy ñịnh của trường ñể xem xét quyết ñịnh cho vào học.”
2. Bổ sung một ý vào ñiểm b khoản 2 ðiều 8 như sau:
“- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là ñối tượng ưu tiên (nếu có) .”

3. Bổ sung ñiểm h vào khoản 1 ðiều 19 như sau:
“h) ðối với ñề thi theo phương pháp trắc nghiệm:
- Cán bộ Ban ñề thi rút câu hỏi trắc nghiệm từ ngân hàng câu trắc nghiệm.
- Trưởng môn thi phân công các thành viên trong tổ ra ñề, thẩm ñịnh từng
câu trắc nghiệm theo ñúng yêu cầu về nội dung ñề thi (ðiều 18).
- Tổ ra ñề làm việc chung, lần lượt chỉnh sửa từng câu trắc nghiệm trong ñề
thi dự kiến.
- Sau khi chỉnh sửa lần cuối Trưởng môn thi ký tên vào ñề thi và giao cho
Trưởng ban ðề thi.
- Cán bộ Ban ñề thi thực hiện khâu trộn ñề thi thành nhiều phiên bản khác
nhau.
- Tổ ra ñề rà soát từng phiên bản ñề thi, ñáp án và ký tên vào từng phiên
bản của ñề thi.”
4. Bổ sung ñiểm n vào khoản 1 ðiều 24 như sau:
“n) ðối với môn thi trắc nghiệm, ngoài trách nhiệm ñược quy ñịnh tại
khoản 1 ðiều này, cán bộ coi thi phải thực hiện các công việc sau:
- Nhận túi ñề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), hồ sơ thi liên quan
mang về phòng thi; kí tên vào giấy nháp và phiếu TLTN.
- Phát phiếu TLTN và giấy nháp, hướng dẫn thí sinh ñiền vào các mục từ 1
ñến 9 trên phiếu TLTN.
- Phát ñề thi cho thí sinh sao cho 2 thí sinh ngồi cạnh nhau (theo cả hàng
ngang và hàng dọc) không có cùng mã ñề thi. Khi phát ñề thi, yêu cầu thí sinh
ñể ñề thi dưới phiếu TLTN và không ñược xem ñề thi. Khi thí sinh cuối cùng
nhận ñược ñề thi thì cho phép thí sinh lật ñề thi lên và ghi, tô mã ñề thi vào
phiếu TLTN, ghi mã ñề thi vào hai phiếu thu bài thi.
- Kiểm tra việc ghi và tô mã ñề thi vào phiếu TLTN của thí sinh (so sánh
mã ñề thi ñã ghi, tô trên phiếu TLTN và ghi trên phiếu thu bài thi với mã ñề thi
ghi trên tờ ñề thi của thí sinh).
- Không cho thí sinh ra khỏi phòng thi và không thu phiếu TLTN trước khi
hết giờ làm bài.
- Bàn giao cho lãnh ñạo hoặc thư ký ñiểm thi toàn bộ phiếu TLTN (ñã ñược
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xếp sắp theo số báo danh từ nhỏ ñến lớn) và một bản phiếu thu bài thi (ñã ñiền
mã ñề thi và có ñủ chữ ký thí sinh) ñược bỏ vào túi bài thi. Một bản phiếu thu
bài thi còn lại ñể bên ngoài túi bài thi ñược bàn giao cho lãnh ñạo ñiểm thi (ñể
chuyển cho Thủ trưởng ñơn vị lưu giữ, quản lý ñộc lập với Tổ xử lý bài thi).”
5. ðiểm ñ khoản 3 ðiều 25 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“ñ) Trước khi làm bài thi phải ghi ñầy ñủ số báo danh (cả phần chữ và phần
số) vào giấy thi, giấy nháp và phải yêu cầu cả hai cán bộ coi thi kí và ghi rõ họ
tên vào giấy thi, giấy nháp.”
6. Bổ sung khoản 4 vào ðiều 25 như sau:
“4. Khi dự thi các môn trắc nghiệm:
a) Thí sinh phải làm bài thi trên phiếu TLTN ñược in sẵn theo quy ñịnh của
Bộ Giáo dục và ðào tạo; bài làm phải có hai chữ kí của hai cán bộ coi thi. Trên
phiếu TLTN chỉ ñược viết một thứ mực, không phải là mực ñỏ. Các ô số báo
danh, ô mã ñề thi, ô trả lời chỉ ñược tô bằng bút chì ñen. Trong trường hợp tô
nhầm hoặc muốn thay ñổi câu trả lời, thí sinh phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô kín
ô khác mà mình lựa chọn;
b) ðiền chính xác và ñủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu
TLTN, ñối với số báo danh phải tô ñủ cả 6 ô (kể cả các số 0 phía trước); ñiền
chính xác mã ñề thi vào hai phiếu thu bài thi;
c) Khi nhận ñề thi phải ñể ñề thi dưới tờ phiếu TLTN; không ñược xem ñề
thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép;
d) Phải kiểm tra ñề thi ñể ñảm bảo: ñề thi có ñủ số lượng câu trắc nghiệm
như ñã ghi trong ñề; nội dung ñề ñược in rõ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất
cả các trang của ñề thi ñều ghi cùng một mã ñề thi. Nếu có những chi tiết bất
thường trong ñề thi, hoặc có 2 ñề thi trở lên, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ
coi thi ñể xử lý;
ñ) Khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm, có lệnh thu bài thí sinh phải ngừng
làm bài, ñặt phiếu TLTN lên trên ñề thi và chờ nộp phiếu TLTN theo hướng dẫn
của cán bộ coi thi. Thí sinh không làm ñược bài vẫn phải nộp phiếu TLTN. Khi
nộp phiếu TLTN, thí sinh phải ký tên vào hai phiếu thu bài thi;
e) Chỉ ñược rời phòng thi sau khi cán bộ coi thi ñã kiểm ñủ số phiếu TLTN
của cả phòng thi và cho phép thí sinh ra về.”
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7. Sửa ñổi tiêu ñề của khoản 2 ðiều 28 như sau:
“2. Xử lý kết quả chấm và làm biên bản chấm thi môn tự luận”.
8. Bổ sung khoản 3 vào ðiều 28 như sau:
“3. Xử lý kết quả chấm và làm biên bản chấm thi môn trắc nghiệm
a) Các phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh) ñều phải ñược chấm
bằng máy và phần mềm chuyên dụng. Phần mềm chấm phải có chức năng dò
kiểm và xác ñịnh ñược các lỗi làm phần riêng của thí sinh ñể chấm ñúng theo
Quy chế;
b) Thành phần tổ xử lý bài trắc nghiệm: Tổ trưởng là lãnh ñạo Ban chấm
thi, các thành viên là cán bộ và kỹ thuật viên, Bộ phận giám sát gồm thanh tra do
thủ trưởng ñơn vị phân công và cán bộ công an;
c) Trong quá trình chấm thi trắc nghiệm phải bố trí bộ phận giám sát trực
tiếp và liên tục từ khi mở niêm phong túi ñựng phiếu trả lời trắc nghiệm ñến khi
kết thúc chấm thi. Các thành viên tham gia xử lý phiếu TLTN tuyệt ñối không
ñược mang theo bút chì, tẩy vào phòng chấm thi và không ñược sửa chữa, thêm
bớt vào phiếu TLTN của thí sinh với bất kỳ lí do gì. Mọi hiện tượng bất thường
ñều phải báo cáo ngay cho Bộ phận giám sát và Tổ trưởng ñể cùng xác nhận và
ghi vào biên bản. Sau khi quét, tất cả phiếu TLTN và phiếu thu bài thi ñược
niêm phong, lưu giữ và bảo mật tại ñơn vị;
d) Sau khi quét phải tiến hành kiểm dò ñể ñối chiếu hết lỗi logic và sửa các
lỗi kĩ thuật (nếu có) ở quá trình quét. ðối với những môn ñề thi có hai phần
(phần chung và phần riêng), phải sử dụng chức năng của phần mềm chấm thi lọc
ra tất cả các bài thi sinh làm cả hai phần riêng và kiểm dò thật kỹ ñể ñảm bảo
quyền lợi cho thí sinh;
ñ) Lưu dữ liệu quét:
Dữ liệu quét (ñược xuất ra từ phần mềm, ñảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo
ñúng quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo) ñược ghi vào 02 ñĩa CD giống
nhau, ñược niêm phong dưới sự giám sát của công an. Một ñĩa giao cho Trưởng
Ban chấm thi (của ñơn vị có bài chấm) lưu giữ, một ñĩa gửi chuyển phát nhanh
về Bộ Giáo dục và ðào tạo (Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục),
chậm nhất là 10 ngày sau khi thi xong môn cuối cùng của kỳ thi.
Chỉ sau khi ñã gửi ñĩa CD dữ liệu quét về Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất
lượng giáo dục, Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm mới ñược mở niêm phong ñĩa CD
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chứa dữ liệu chấm ñể tiến hành chấm ñiểm;
e) Chấm ñiểm: Tổ chấm tiến hành quy ñổi bằng máy tính từ thang ñiểm
100 sang thang ñiểm 10 (ñiểm lẻ ñến 0,25) cho từng bài thi trắc nghiệm. Thống
nhất sử dụng mã môn thi trong các tệp dữ liệu như quy ñịnh của Bộ giáo dục và
ðào tạo.
f) Báo cáo kết quả chấm:
Ngay sau khi kết thúc quá trình chấm, phải lưu vào ñĩa CD ñể gửi về Cục
Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục các tệp dữ liệu xử lí và chấm thi trắc
nghiệm chính thức (ñược xuất ra từ phần mềm, ñảm bảo cấu trúc và yêu cầu
theo ñúng quy ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo).”
9. Sửa ñổi số thứ tự khoản 3 ðiều 28 thành khoản “4.”
10. Bổ sung khoản 4 vào ðiều 30 như sau:
“4. Phúc khảo bài thi trắc nghiệm:
a) Thí sinh ñược ñề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm của mình sau khi
làm các thủ tục theo Quy chế;
b) Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm (nằm trong Ban phúc khảo) có thành
phần tương tự như tổ xử lý bài trắc nghiệm;
c) ðiểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là ñiểm thi chính
thức của thí sinh trong kỳ thi.”
11. Khoản 1 ðiều 35 ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:
“1. Chủ tịch hội ñồng tuyển sinh trường trực tiếp xét duyệt danh sách thí
sinh trúng tuyển do Ban Thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển
nhập học. Trong giấy triệu tập cần ghi rõ kết quả thi của thí sinh và những thủ
tục cần thiết ñối với thí sinh khi nhập học; không gửi giấy triệu tập trúng tuyển
cho thí sinh không nộp hồ sơ ñăng kí xét tuyển vào trường.
Các trường khai giảng năm học chậm nhất vào ngày 30 tháng 10. Ngày 15
tháng 10 hằng năm, các trường lập danh sách thí sinh trúng tuyển và công bố
trên mạng Internet.”
12. Bổ sung ñiểm f vào khoản 1 ðiều 40 như sau:
“f) Cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn ñối với Chủ tịch Hội ñồng
tuyển sinh và những người khác liên quan vi phạm một trong các lỗi sau ñây:
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- Gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh không nộp hồ sơ ñăng kí xét
tuyển vào trường.
- Thông báo nhận và kết thúc việc nhận hồ sơ ñăng kí xét tuyển của thí sinh
không ñúng thời gian quy ñịnh.
- Hạ ñiểm trúng tuyển các nguyện vọng trái quy ñịnh.
- Tính ñiểm sàn với ñiểm môn thi ñã nhân hệ số.”
ðiều 2. Bãi bỏ một số ñiều của Quy chế tuyển sinh ñại học, cao ñẳng hệ
chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDðT ngày 11 tháng
02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo, như sau:
1. Bãi bỏ ñiểm i khoản 1 ðiều 5.
2. Bãi bỏ ñiểm e khoản 3 ðiều 35.
ðiều 3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 4 năm 2011. Các quy
ñịnh trước ñây trái với Thông tư này ñều bị bãi bỏ.
ðiều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ðại
học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm ñịnh chất lượng giáo dục; Thủ trưởng
các ñơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ trưởng các Bộ, Thủ
trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám ñốc sở giáo dục và ñào tạo,
Giám ñốc các ñại học, học viện; Hiệu trưởng các trường ñại học, cao ñẳng chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban VHGD TNTNNð của QH; ðể báo cáo
- Hội ñồng Quốc gia Giáo dục;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Bộ có trường ðH, Cð (ðể thực hiện);
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (ðể thực hiện);
- Như ðiều 4;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ðT;
- Lưu VT, PC, Vụ GDðH.

BỘ TRƯỞNG

(ðã ký)

Phạm Vũ Luận
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