
PHỤ LỤC 4: CÁC VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ  

KHI THAM GIA THI TRỰC TUYẾN 

 (Kèm theo quyết định số …/ QĐ-CNTĐ-ĐT ngày … tháng 8 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) 

 

TT  Vi phạm Hình thức xử lý 

1  

Học sinh, sinh viên (HSSV) di chuyển khỏi vị 

trí ngồi thi (trừ trường hợp ốm đau, cấp cứu, 

hỏa hoạn,…,) 
CBCT lập biên bản ghi nhận, tùy 

theo mức độ vi phạm sẽ xử lý bằng 

một trong các hình thức sau: 

1. Cảnh cáo (trừ 50% số điểm) 

2. Đình chỉ thi (nhận điểm 0) 

2  

HSSV nói chuyện, trao đổi thông tin, làm các 

việc khác trong khi thi (trừ trường hợp giao 

tiếp với cán bội coi thi, cán bộ Phòng Quản lý 

Đào tạo, Phòng Thanh tra – Pháp chế) 

3 

HSSV sử dụng máy vi tính, điện thoại, … có 

kết nối mạng internet để giận lận bài thi, kết 

quả thi 

4 

HSSV sử dụng ngôn ngữ cơ thể (body 

language) để giao tiếp nhằm mục đích giận 

lận bài thi, kết quả thi 

Cảnh cáo (trừ 50% số điểm) 

5 
Cán bội coi thi không quan sát được HSSV 

ngồi làm bài thi 

CBCT lập biên bản ghi nhận, tùy 

theo mức độ vi phạm sẽ xử lý bằng 

một trong các hình thức sau: 

1. Nhắc nhở 

1. Thẩm định lại kết quả bài thi 

2. Phải thi lại 

3. Cảnh cáo (trừ 50% số điểm) 

4. Đình chỉ thi (nhận điểm 0) 

6 
Cán bội coi thi phát hiện ra có người lạ đến 

gần nói chuyện, trao đổi thông tin với HSSV 

 

Ghi chú: Các vi phạm được ghi nhận tại phòng thi lúc giờ thi diễn ra mà còn được ghi nhận 

khi Phòng Quản lý Đào tạo, Thanh tra – Pháp chế, cán bộ coi thi xem lại hình ảnh quay lại. 


