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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH NHA TRANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY TRÌNH 

Xây dựng ngân hàng và câu hỏi đề thi 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-CĐDLNT 

ngày 28/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang) 

 

I. Mục đích và phạm vi áp dụng 

- Mục đích: 

+ Quy trình này được Ban hành và áp dụng nhằm thực hiện xây dựng 

Ngân hàng đề thi (NHĐT) thi kết thúc mô đun/môn học (MĐ/MH) chặt chẽ, 

khoa học, đúng với các Quy định của Bộ LĐ, TB&XH và trường Cao đẳng Du 

lịch Nha Trang. 

+ Đảm bảo tính chính xác, công bằng và khách quan trong đánh giá kết 

quả học tập của học sinh, sinh viên (HSSV). 

+ Thống nhất cách thức xây dựng NHĐT trong Cán bộ, Giảng viên (CB- 

GV) toàn trường. 

+ Nâng cao năng lực xây dựng NHĐT cho CB-GV. 

- Phạm vi áp dụng: Quy trình này áp dụng cho tất cả các khoa trong Trường 

Cao đẳng Du lịch Nha Trang. 

II. Định nghĩa, danh mục các từ viết tắt và cơ sở pháp lý 

1. Định nghĩa 

- Ngân hàng đề thi/ kiểm tra kết thúc mô đun/ môn học là tổng hợp các 

đề thi của từng mô đun/ môn học do các giáo viên giảng dạy biên soạn theo 

chương trình chi tiết của mô đun/ môn học đó. 

2. Danh mục các từ viết tắt 
Ký hiệu Diễn giải 

HĐ Hội đồng 

QĐ Quyết định 

KH Kế hoạch 

GV Giáo viên 

HSSV Học sinh sinh viên 

NHĐT Ngân hàng đề thi 

3. Cơ sở pháp lý 

- Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương 

thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 

nghiệp. 

III. Nội dung quy trình 

1. Lưu đồ quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi 
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QUY TRÌNH KIỂM TRA THI KẾT THÚC MÔ ĐUN, MÔN HỌC 

TRÁCH 

NHIỆM 
LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GÓP Ý LƯU TRỮ 
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2.Ký 

duyệt 

3.Triển 

khai kế 

hoạch 

4.Thông báo kế hoạch và 

tổ chức họp phân công Cán 

bộ, Giảng viên tham gia 

xây dựng NHĐT 

1 Lập kế hoạch 

Quyết định thành lập 

BCĐ, các Tiểu Ban 

xây dựng NHĐT  

 

5.Tổng hợp danh 

sách CB, GV tham 

gia xây dựng 

NHĐT theo kế 

hoạch đã ban hành 

6.Ký 

duyệt 

 

7. Xây dựng NH đề 

thi 

8.Duyệt ngân hàng 

đề thi ở cấp Tổ/ Bộ 

môn Khoa 

9.Sơ kiểm ngân 

hang đề thi 

10.Ký 

duyệt 

Đạt Không đạt 

 

11. Xây dựng phiếu 

chấm 

 

12. In, ký và gửi 

file 

13. Lưu  

trữ NHĐT 
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2. Đặc tả quy trình 

ĐẶC TẢ QUY TRÌNH  
 

TT Bước công việc Nội dung 
Đơn vi ̣/ 

Người thực 

hiện 

Đơn vi ̣ 

phối hợp 
Hồ sơ 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Biểu 

mẫu 

1 

Lập kế hoạch 

Quyết định thành 

lập BCĐ, các Tiểu 

Ban xây dựng 

NHĐT  

 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất 

lượng Giáo dục (KT&ĐBCL) lập kế 

hoạch xây dựng NHĐT và tham mưu 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) 

và các Tiểu Ban xây dựng NHĐT trình 

Lãnh đạo trường duyệt và ban hành. Kế 

hoạch xây dựng NHĐT được lấy ý kiến 

góp ý từ các Khoa trước khi trình Lãnh 

đạo trường duyệt 

Phòng 

KĐCL&HTQT 

 - Kế hoạch xây dựng 

NHĐT 

- Quyết định thành lập 

Ban chỉ đạo (BCĐ) và 

các Tiểu Ban xây 

dựng NHĐT 

Chậm nhất 7 

ngày tính từ 

ngày đầu tiên 

tổ chức giảng 

dạy theo thời 

Khóa biểu của 

học kỳ đó 

BM01 

BM02 

BM03 

2 Ký duyệt 

Phòng Khảo thí trình Hiệu trưởng kế 

hoạch xây dựng NHĐT và Quyết định 

thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và các Tiểu 

Ban xây dựng NHĐT. Nếu được ký duyệt 

thì chuyển sang bước 3, ngược lại thì 

quay lại bước 1. 

Hiệu trưởng Phòng 

KĐCL&HT

QT 

   

3 

Triển khai kế 

hoạch 

 

Phòng Khảo thí triển khai kế hoạch 

xây dựng NHĐT xuống các Khoa 
Phòng 

KĐCL&HTQT 

Các Khoa    
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4 

Thông báo kế 

hoạch và tổ chức 

họp phân công 

Cán bộ, Giảng 

viên tham gia xây 

dựng NHĐT 

 

- Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo của Học 

kỳ đó, Khoa liệt kê danh sách các 

MĐ/MH được tổ chức đào tạo và kết thúc 

trong học kỳ đó. 

- Khoa/Tổ Bộ môn tiến hành tổ chức 

họp để phổ biến Kế hoạch, quy trình về 

xây dựng NHĐT, rà soát lại các bộ 

NHĐT của các MĐ/MH đã được duyệt để 

phân công CB-GV tham gia xây dựng và 

phản biện NHĐT cho từng MĐ/MH (Kể 

cả xây dựng mới và chỉnh sửa, bổ sung, 

điều chỉnh). 

- Lập danh sách CB-GV xây dựng 

NHĐT có đủ chữ ký gồm người lập; Lãnh 

đạo Khoa; Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Quốc tế (ĐT, 

QLKH&HTQT) và nộp về Phòng 

KT&ĐBCL theo Kế hoạch đã ban hành 

(Cả biên bản họp Khoa/Tổ Bộ môn). 

Các Khoa, Tổ 

bộ môn 

 Biên bản họp Khoa/ 

Tổ bộ môn 

  

5 

Tổng hợp danh 

sách CB, GV tham 

gia xây dựng 

NHĐT theo kế 

hoạch đã ban hành 

- Theo Kế hoạch, Phòng KT&ĐBCL 

trình Lãnh đạo trường duyệt Danh sách 

CB-GV xây dựng NHĐT và ban hành 

Danh sách về cho từng Khoa. Nếu có CB-

GV của Khoa khác tham gia xây dựng 

NHĐT của Khoa mình thì chính Khoa đó 

chủ động gửi Danh sách cho CB-GV đó 

biết để thực hiện. 

Phòng 

KĐCL&HTQT 

 Danh sách CB, GV 

tham gia xây dựng 

NHĐT 

 BM04 
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6 
Ký duyệt 

 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có sự 

thay đổi thì Khoa chủ động điều chỉnh lại 

Danh sách CB-GV xây dựng NHĐT và 

phải ghi rõ điều chỉnh lần… trình Hiệu 

trưởng duyệt và chuyển về cho Phòng 

KT&ĐBCL. 

Hiệu trưởng Phòng 

KĐCL&HT

QT 

   

7 

Xây dựng NH đề 

thi 

 

- Phòng Khảo thí gửi hướng dẫn, mẫu 

biểu quy định tới các khoa. 

- GV bộ môn theo sự phân công của khoa 

tiến hành biên soạn đề thi, đáp án đúng 

theo hướng dẫn và mẫu quy định, đảm 

bảo nội dung và thời gian theo chương 

trình môn học, hoàn thành đúng thời gian 

đã đề ra trong kế hoạch của khoa. GV 

biên soạn đề thi gửi đề thi đã soạn cho 

giáo vụ khoa. 

CBGV được 

phân công 

 - Mẫu đề thi kết 

thúc môn lý thuyết 

- Đáp án môn thi lý 

thuyết  

- Mẫu đề thi kết 

thúc môn thực hành 

- Đáp án môn thi 

môn thực hành 

 BM05 

BM06 

BM07 

BM08 

8 

Duyệt ngân hàng 

đề thi ở cấp Tổ/ 

Bộ môn Khoa 

 

- Trưởng Bộ môn kiểm tra kỹ nội dung, 

hình thức cả đề thi, đáp án và điểm thành 

phần của NHĐT: 

+ Nếu đạt yêu cầu: Tiến hành ký duyệt 

NHĐT và tập hợp các bộ NHĐT do Tổ 

mình quản lý để nộp về Khoa. 

+ Nếu chưa đạt yêu cầu: Góp ý, bổ sung 

và yêu cầu CB-GV tiến hành chỉnh sửa 

đến khi đạt yêu cầu. 

- Khi có bộ NHĐT đã được Trưởng Bộ 

môn duyệt, trình Lãnh đạo Khoa ký nháy 

vào và chuyển về Phòng KT&ĐBCL để 

Các Khoa, Tổ 

bộ môn 

 - Mẫu đề thi kết 

thúc môn lý thuyết 

- Đáp án môn thi lý 

thuyết  

- Mẫu đề thi kết 

thúc môn thực hành 

- Đáp án môn thi 

môn thực hành 
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tiến hành sơ kiểm (Có thể làm theo hình 

thức cuốn chiếu). 

9 

Sơ kiểm ngân 

hang đề thi 

 

- Cán bộ Phòng KT&ĐBCL sẽ tiến hành 

sơ kiểm NHĐT của từng MĐ/MH về các 

nội dung: Lỗi chính tả; Điểm thành phần 

không quy đổi về đúng điểm 10; Đề thi 

không phân biệt rõ đề đóng hay đề mở; 

Sai mẫu. Các lỗi này được Phòng 

KT&ĐBCL liệt kê, báo cáo Hiệu 

trưởng. 

- NHĐT sau khi sơ kiểm xong: 

+ Nếu đạt yêu cầu: Phòng KT&ĐBCL sẽ 

trình Hiệu trưởng duyệt. 

+ Nếu chưa đạt yêu cầu: Phòng 

KT&ĐBCL sẽ trả lại cho Khoa để yêu  

cầu CB-GV chỉnh sửa lại. 

Phòng 

KĐCL&HTQT 

 - Mẫu đề thi kết 

thúc môn lý thuyết 

- Đáp án môn thi lý 

thuyết  

- Mẫu đề thi kết 

thúc môn thực hành 

- Đáp án môn thi 

môn thực hành 

  

10 
Ký duyệt 

 

- Phòng KT&ĐBCL trình Hiệu trưởng 

duyệt NHĐT đạt yêu cầu sau khi sơ kiểm. 

Việc thực hiện trình Hiệu trưởng duyệt 

NHĐT có thể được thực hiện theo hình 

thức cuốn chiếu. 

- Nếu bộ NHĐT chưa đạt yêu cầu, Hiệu 

trường sẽ làm việc trực tiếp với Lãnh đạo 

Khoa hoặc CB-GV xây dựng NHĐT đó 

để hướng dẫn, thống nhất nội dung của đề 

thi. Sau khi NHĐT được duyệt CB-GV 

đó nộp lại bản gốc cho Phòng 

KT&ĐBCL. 

Hiệu trưởng Phòng 

KĐCL&HT

QT  

Các Khoa, 

Tổ bộ môn 

- NH đề thi kết thúc 

môn lý thuyết 

- Đáp án môn thi lý 

thuyết  

- NH đề thi kết thúc 

môn thực hành 

- Đáp án môn thi 

môn thực hành 
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11 

Xây dựng phiếu 

chấm 

 

NHĐT của MĐ/MH đã được duyệt sẽ 

lưu ở Phòng KT&ĐBCL và Cán bộ của 

Phòng sẽ thông báo cho Khoa để yêu cầu 

CB-GV xây dựng phiếu chấm và gửi file 

mềm về cho Khoa tổng hợp, đóng gói. 

CBGV được 

phân công 

 Phiếu chấm  BM09 

12 
In, ký và gửi file 

 

CB-GV chỉ gửi file mềm chính thức (File 

in ra được duyệt) về Khoa theo đúng yêu 

cầu về đóng gói cho từng bộ NHĐT 

Các Khoa, Tổ 

bộ môn 

Phòng 

KĐCL&HT

QT 

   

13 
Lưu  trữ NHĐT 

 

- Các Khoa lưu các bộ NHĐT chính 

thức bằng file mềm để phục vụ cho công 

tác điều chỉnh, bổ sung NHĐT ở các kỳ 

sau và công tác đào tạo của Khoa. 

- Phòng KT&ĐBCL lưu bản gốc đã 

được duyệt và file mềm NHĐT chính 

thức của các Khoa để tiến hành mã hóa 

đề thi. 

Phòng 

KĐCL&HTQT 

Các Khoa, 

Tổ bộ môn 
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IV. Các biểu mẫu 

 

TT Tên biểu mẫu Ký hiệu 

1 Kế hoạch biên soạn đề thi BM01 

2 Quyết định thành lập HĐ Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng NHĐT BM02 

3 Quyết định thành lập các Tiểu Ban xây dựng NHĐT BM03 

4 Danh sách CB, GV tham gia xây dựng NHĐT BM04 

5 Mẫu đề thi kết thúc môn lý thuyết BM05 

6 Đáp án môn thi lý thuyết BM06 

7 Mẫu đề thi thực hành BM07 

8 Đáp án môn thi thực hành BM08 

9 Phiếu chấm BM09 

 

Các biểu mẫu 


