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THÔNG BÁO
Thời gian ôn, thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và kế hoạch học trực 

tuyến học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
 

Thực hiện kế hoạch tiến độ đào tạo hàng năm của Nhà trường, Trường Cao đẳng Điện 
lực Tp. Hồ Chí Minh thông báo thời gian ôn tập, thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 
và kế hoạch học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

Thời gian Nội dung
Từ 12/07/2021 đến 18/07/2021

(1 tuần)
Ôn tập và hoàn tất điểm quá trình các môn học lý 
thuyết của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Từ 19/07/2021 đến 01/08/2021
(2 tuần)

Học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Từ 02/08/2021 đến 15/08/2021
(2 tuần)

Thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Từ 16/08/2021 Tiếp tục học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

Để triển khai tốt kỳ thi trực tuyến các môn học lý thuyết học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 
theo kế hoạch trên, các khoa, phòng, giảng viên và sinh viên - học sinh cần thực hiện theo 
hướng dẫn sau đây:
1. Sinh viên - học sinh:

- Sinh viên - học sinh các lớp Cao đẳng 2019, 2020 và Trung cấp 2020 thường xuyên 
theo dõi thời khóa biểu, lịch thi cập nhật trên trang web của trường, các nhóm Zalo lớp; 
tham gia đầy đủ các lớp ôn thi và học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu của Nhà 
trường.

- Nhà trường sẽ gửi file hướng dẫn cách thức thi trực tuyến vào nhóm Zalo của từng lớp 
để SVHS hiểu rõ và tham gia thi trực tuyến từ ngày 02/08/2021.

- Sinh viên - học sinh chưa đóng học phí học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 thì có thể thực 
hiện bằng cách chuyển khoản về trường theo số tài khoản:
Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 6321201009340
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn - Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Cú pháp: [tên SV] [mã SVHS] [lớp] học phí HK2 năm học 2020 -2021
(Ví dụ: Nguyễn Văn A 20CĐ1A_01 20CĐ1A học phí HK2 năm học 2020 -2021)



2/5

Nếu có vướng mắc liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính: 028.22.155.665
- Hạn chót nộp học phí 25/07/2021. Sau thời gian này, trường sẽ lập danh sách thí sinh đủ 

điều kiện dự thi và thông báo qua Zalo của từng lớp.
2. Khoa, giảng viên tham gia giảng dạy lý thuyết:

- Khoa tiến hành triển khai phổ biến chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phân công giảng viên ra 
đề thi, thực hiện vào form mẫu theo hướng dẫn của Tổ trợ lý thi trực tuyến. Để triển 
khai đúng tiến độ, giảng viên hoàn thành đề thi trước ngày 19/07/2021. Chi phí ra đề 
được thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường (đề thi trắc nghiệm hoặc tiểu luận).

- Giảng viên ôn thi và hoàn tất điểm quá trình các môn học lý thuyết đã dạy trong học kỳ 
2 năm học 2020 - 2021, nộp về thư ký khoa. Các khoa hoàn thành việc nhập điểm trên 
phần mềm EMIS chậm nhất đến ngày 25/07/2021.

- Đối với đề thi tiểu luận thực hiện chấm thi theo phân công của khoa, giảng viên sẽ được 
tập huấn chấm thi và cho điểm trực tiếp trên hệ thống LMS, tổ hỗ trợ sẽ xuất điểm nộp 
phòng Đào tạo khi giảng viên hoàn thành chấm bài thi. Chi phí chấm thi được tính theo 
đúng quy định của Nhà trường.

- Giảng viên theo dõi thời khóa biểu và tiếp tục thực hiện việc dạy trực tuyến cho năm 
học 2021 - 2022.

3. Phòng Đào tạo:
- Phối hợp với các khoa, phòng KHTC, Tổ trợ lý thi trực tuyến triển khai thực hiện các 

công việc, phân đoạn trong tổ chức kỳ thi trực tuyến bao gồm:
+ Tổng hợp điểm quá trình, xét điều kiện thi, lập danh sách thi, lên lịch thi. 
+ Hướng dẫn HSSV thi trực tuyến.
+ Chuẩn bị form mẫu cho các giảng viên soạn đề thi.
+ Cung cấp file hướng dẫn làm bài thi trực tuyến cho sinh viên.
+ Đưa danh sách sinh viên dự thi vào hệ thống LMS, cung cấp thông tin đăng nhập cho 
sinh viên qua lớp trưởng các lớp.
+ Tạo các khóa thi. 

           + Nhập ngân hàng câu hỏi.
           + Đưa sinh viên vào các khóa thi.

           + Thiết lập khóa thi trực tuyến theo lịch thi.
+ Xuất điểm các khóa thi ra file.

4. Tổ trợ lý thi trực tuyến:
- Tổ trợ lý thi trực tuyến được thành lập gồm các thành viên:

STT Thành viên Đơn vị

1 Nguyễn Ngọc Tuân - Tổ trưởng Khoa Kỹ thuật cơ sở

2 Phạm Khắc Vũ Huy Khoa Điện công nghiệp
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3 Phan Thị Phương Trang Phòng Đào tạo

4 Nguyễn Văn Phước Phòng Quản trị

- Tổ trợ lý thi trực tuyến có nhiệm vụ phối hợp các khoa, phòng Đào tạo chuẩn bị dữ liệu, 
đưa dữ liệu vào hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu và giám sát các ca thi, báo cáo điểm thi 
(đối với đề thi trắc nghiệm và tiểu luận trên hệ thống LMS).

- Biên soạn file hướng dẫn cách thức thi trực tuyến để SVHS hiểu rõ và thực hiện tốt thi 
trực tuyến.

- Việc tính toán chi phí chuẩn bị dữ liệu và tổ chức thi sẽ do Tổ hỗ trợ lập thống kê khối 
lượng giờ thực hiện các công việc có xác nhận của Phòng Đào tạo và trình Ban Giám 
hiệu giải quyết theo quy định.

  Nhà trường thông báo đến các đơn vị và toàn thể giảng viên, sinh viên - học sinh được 
biết để triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

                                                                  
Nơi nhận:
- BGH;
- Các khoa, phòng, trung tâm;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, P.ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Trí Thiện
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PHỤ LỤC 
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ NGÂN HÀNG THI TRẮC NGHIỆM

A. LOẠI CÂU HỎI
- Hệ thống hỗ trợ nhiều loại câu hỏi, tuy nhiên để triển khai nhanh và dễ nhập vào hệ thống, 
giảng viên chuẩn bị 2 loại câu hỏi chủ yếu:

 Câu hỏi 1 đáp án đúng (bao gồm cả loại đúng/sai)
 Câu hỏi nhiều đáp án đúng

Ví dụ:

1

Phần mềm sử dụng để soạn văn bản trong bộ Microsoft Office
A. Word
B. Excel
C. Power Point
D. Access
ANSWER: A

2

Trong excel không thể lập trình được đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
ANSWER: B

3

Hàm nào thuộc nhóm hàm Cơ sở dữ liệu trong excel? 
A. DSUM
B. SUM
C. DCOUNT
D. AVERAGE
ANSWER: A,C

B. QUI ĐỊNH NHẬP FORM MẪU NGÂN HÀNG
1. Sử dụng font chữ thuộc bảng mã Unicode để lập ngân hàng câu hỏi

2. Không sử dụng Bullets và Numbering khi soạn câu hỏi.

3. Các phần highlight vàng ở mẫu dưới là phần GV nhập liệu. Phần highlight xanh là qui 

định của hệ thống để IMPORT vào ngân hàng tự động.

4. Câu hỏi không giới hạn số lượng đáp án, với câu hỏi nhiều đáp án đúng thì phân cách 

các đáp án bởi dấu phẩy.
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C. FORM MẪU
NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Môn thi: ABC
Số lượng câu hỏi: 60 câu
Số lượng câu hỏi/đề thi: 60 câu
Thời gian thi: 60 phút

1

Nội dung câu hỏi
A. Đáp án 1
B. Đáp án 2
C. Đáp án 3
D. Đáp án 4
ANSWER: A

2
3
4
5
…
60
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