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QUY CHẾ LỚP HỌC VÀ THI CUỐI KHÓA 
Lớp Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng, khóa III/2019 

------ 

Để bảo đảm chất lượng lớp Bồi dưỡng LLCT cho đối tượng kết nạp Đảng 
khóa III/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; học viên và cán bộ 
quản lý lớp, quản trị mạng phải chấp hành tốt các quy định sau đây: 

I. Quy chế lớp học: 

1. Về thời gian học tập: 4 buổi (có lịch học kèm theo) 

2. Quy định đối với học viên:  

- Học viên phải đi học đúng giờ, không nói chuyện hoặc làm việc riêng 
trong giờ học; phải có tài liệu học tập; giữ gìn vệ sinh trong và khu vực xung 
quanh lớp học; trang phục gọn gàng; không mở điện thoại di động trong lúc giảng 
viên đang lên lớp. 

- Học viên không được phép vắng mặt tại các buổi học đã sắp xếp trong lịch 
học. Học viên vắng học 01 buổi dù có phép, học viên không tham gia thi cuối 
khóa hoặc làm bài thi không đạt yêu cầu đều không được cấp giấy chứng nhận. 

II. Quy chế thi cuối khóa 

1. Thời gian thi: Trong vòng 35 phút, học viên trả lời 50 câu trắc nghiệm 
thuộc 200 câu hỏi ôn tập đã cho. 

2. Trách nhiệm của học viên tham gia dự thi 

          2.1. Người dự thi có mặt tại phòng thi trước 30 phút theo thời gian thi theo 
quy định để làm thủ tục dự thi; 

Không được mang vào phòng thi các loại tài liệu, điện thoại, máy ảnh, 
phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, các thiết bị 
ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin… Người dự thi mang theo các loại 
tài liệu hoặc các thiết bị trên vào phòng thi, sử dụng hay chưa sử dụng đều bị coi 
là vi phạm quy chế thi. 

2.2. Khi vào phòng thi, người dự thi xuất trình chứng minh nhân dân hoặc 
các giấy tờ hợp lệ khác; ký xác nhận vào danh sách dự thi; nếu phát hiện sai sót 
hoặc nhầm lẫn về họ, tên, năm sinh… người dự thi phải báo ngay cho giám thị để 
điều chỉnh. 

          2.3. Trong phòng thi, người dự thi phải tuân thủ các quy định sau đây: 

- Tuân thủ mọi sự hướng dẫn của giám thị; giữ trật tự trong phòng thi; 
không được hút thuốc trong phòng thi. 

            - Khi phát hiện máy tính không sử dụng được phải kịp thời báo cho giám 
thị để xem xét giải quyết. Nghiêm cấm các hành vi làm hỏng hệ thống máy tính 
phục vụ thi. 

- Người dự thi có thắc mắc cần hỏi giám thị phải hỏi công khai; trường hợp 
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ốm đau bất thường phải báo cáo giám thị để giải quyết. Chỉ được đi lại trong 
phòng thi hoặc ra ngoài phòng thi khi được sự đồng ý của giám thị. 

- Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến đề 
thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào. 

- Sau khi hoàn thành bài thi, người dự thi phải ký xác nhận vào bài thi (đã in 
xuất bản giấy) của mình. 

2.4. Có quyền tố giác những người vi phạm quy chế thi cho giám thị, 
Thường trực Đảng ủy Khối. 

Trường hợp người dự thi phát hiện câu hỏi đề thi có sai sót, phải phải báo 
cáo giám thị để kịp thời giải quyết. 

3. Trách nhiệm của giám thị phòng thi, giám thị kiêm quản trị mạng 

3.1. Không được giúp đỡ người dự thi làm bài dưới bất kỳ hình thức nào; 
phải có mặt đúng giờ và thường xuyên tại phòng thi để làm các nhiệm vụ theo quy 
định. 

3.2. Giám thị phòng thi kiểm tra phòng thi, cấp số báo danh và mật khẩu 
cho người dự thi, hướng dẫn người dự thi ngồi đúng vị trí quy định. 

Khi có hiệu lệnh, giám thị gọi tên người dự thi vào phòng thi và kiểm tra 
các vật dụng người dự thi mang vào phòng thi, hướng dẫn người dự thi ngồi đúng 
chỗ quy định, đồng thời hướng dẫn người dự thi ký vào danh sách dự thi. Giám thị 
tuyệt đối không để người dự thi mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng đã bị 
cấm theo quy định. 

- Hướng dẫn người dự thi các quy định về làm bài thi, nội quy thi. 

- Thực hiện nhiệm vụ coi thi theo nội quy, quy chế của kỳ thi. 

- Giám thị chỉ được trả lời người dự thi công khai trong phạm vi quy định. 

- Không được cho người dự thi ra ngoài phòng thi khi đang thi. Nếu người 
dự thi bị đau ốm bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng nhất thiết phải tạm thời ra 
khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cáo cho Ban Tổ chức lớp học kịp thời giải 
quyết. 

- Khi có tình huống bất thường xảy ra, phải báo cáo ngay cho Ban Tổ chức 
lớp học để giải quyết. 

3.3. Giám thị kiêm quản trị mạng 

- Thiết lập số báo danh (tài khoản) dự thi của từng học viên cung cấp cho 
Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy. 

- Bảo đảm hệ thống máy tính trong phòng thi hoạt động tốt, nếu máy tính bị 
hư hỏng phải có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế kịp thời. 

- Thực hiện cài đặt phần mềm thi trắc nghiệm trên phòng máy tổ chức thi 
(thực hiện cách 24h trước ngày diễn ra thi). 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý phần mềm thi trắc nghiệm, xử lý tình 
huống kỹ thuật trong quá trình học viên tham gia dự thi. 

- Kiểm tra máy tính trong phòng thi trước, trong và sau quá trình thi. 
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- Xuất kết quả thi của mỗi học viên, ca thi sau khi hoàn thành dưới dạng file điện 
tử và in ra giấy. Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu của phần mềm thi trắc nghiệm bàn giao 
Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy lưu trữ hồ sơ lớp học khi kết thúc kỳ thi. 

4. Xử lý người dự thi vi phạm Quy chế thi 

            Khi phát hiện người dự thi có hành vi vi phạm quy chế thi (đem tài liệu 
vào phòng thi, nhìn bài, trao đổi bài với người khác, cho người khác chép bài hoặc 
chép bài của người khác), giám thị nhắc nhở 01 lần, tịch thu tang vật (nếu có). Nếu 
người dự thi vi phạm lần hai, giám thị cho học viên ngừng thi và báo cáo Thường 
trực Dảng ủy Khối để giải quyết kịp thời.  

 

Quy chế này được phổ biến tại lớp học./.



 


