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QUYËT DINH 
Ban hành Quy chê thi n�ng khieu thê duc thê thao ngành Giáo dåc thê chât 

trinh �o d¡i hÍc hÇ ehính quy 

HIÆU TRUÖNG TRUÒNG DAI HOC SU PHAM TDTT HÅ NOI 

Can cú Lu�t Giáo duc dai hoc ngày 18 tháng 6 n�m 2012; Luât stia dói, bo 

sung mot só diêu cça Luat Giáo dåc �ai hoc ngày 19 tháng 11 n�m 2018; 

Can cr NghË dinh só 99/2019/NÐ-CP ngày 30 tháng 12 n�m 2019 cia 

Chinh phù quy dinh chi tiêt và huóng dân thi hành mÙt só dieu ciia Luat siva ãói, 

Sung mÙt só diêu cua Luát Giáo duc dai hc; 
C�n cu Thông tt só 09/2020/TT-BGDÐT ngày 07/05/2020 cia BÙ truong 

BÙ Giáo duc và �ào tao ve viÇc ban hành Quy chê tuyén sinh d¡i hoc, tuyên sinh 

däng ngành Giáo duc Mám non cüa BÙ truong BÙ Giáo duc va Dao tgo; 

Can ct Thóng tu só 16/2021/TT-BGDÐT ngày 01/06/2021 cia BÙ truong 
B6 Giáo duc và Dào t¡o vÁ viÇc sira �ói, bó sung mÙt só dieu cia Quy che tuyenDAL HO 
sinh dai hoc, tuyên sinh trinh dÙ cao däng ngành Giáo duc Mám non ban hành\ 

kèm theo Thông tu só 09/2020/TT-BGDDT ngày 07/05/2020 cia BÙ trvong BA 

D 

TR 

HA 

Giáo duc và �ào tg0; 

C�n ct Thông tu só 08/2022/TT-BGDÐT ngày 06/6/2022 cua BÙ trvóng BÙ 
Giáo duc và �ào t¡o ve viÇc ban hành Quy chê tuyên sinh dai hoc, tuyên sinh cao 

dang ngành Giáo dyc Mâm non cúa BÙ truong BÙ Giáo duc và �ào t¡o; 

Can cú cóng v�n só 2598/BGDÐT-GD�H ngày 20 tháng 6 n�m 2022 cua 

Bo truong BÙ Giáo duc và �ào t¡o vê viÇe ban hành huóng dân tuyên sinh �¡i 

hoc, cao dång, huyen sinh cao dàng ngành Giáo duc Mám non; 
Can cú Quyêt dinh só 11/QÐ-HÐTÐHSPTDTTHN ngày 28/10/2020 cua HÙi 

dong Truong Dai hoe Su phgm Thê duc Thê thao Hà NÙi ban hành Quy ché tó 
chúc và hoat dóng cua truong Truong �ai hÍc Su pham Thé duc Thê thao Hà NÙi; 

Theo de nghi cua Truong Phong Quan lý dào t¡o và Công tác sinh viên. 

QUYET DINH: 

Dièu 1. Ban hành kèm theo Quyêt dinh này "Quy chÃ thi n�ng khiéu th� dåc 
the thao ngånh Giáo duc thê chât trinh �Ù d¡i hÍc hÇ chính quy". 



DiÁu 2.Quyét dinh này có hiÇu lyc kê të ngày ký; 
DiÁu 3. Các óng (bà) Truong phòng Quan lý dào t¡o và Công tác sinh vién, 

Dam bão chât lugng và Thanh tra, các �on vË và cá nhân có liên quan chju trách 

nhiem thi hành quyêt dËnh này./. 

Noi nhan: r 
DU, HÐT, BGH (�ê báo cáo); 
Phòng QLDT&CTSV (�ë biét và thrc hiÇn); 

- Các don vi (�ê phôi hãp thrc hiÇn); 

HI�U TRUÖNG 

DC 

TRUONG/ 
«DAI HOC SLEHAM 

FHE DUC LÉ TNKOJ 
HA NOI 

- Lru: VT, QLÐT&CTSV 

RGS.TSNguyen Duy Quyêt 



BO GIÁO DrC VÀ DAO TAO CONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VIET NAM 
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QUY CHÉÉ 
Thi n�ng khiêu thê dye thÃ thao ngành Giáo dåc thÃ ch¥t 

trinh do dai hÍe hÇ chính quy 
(Ban hành kèm theo Quyet dinh s6403/0Ð-ÐHSPTDTTHN ngày 11 tháng 07 n�m 

2022 cia Hiêu truwóng Truong Dai hoc Stu pham Thé duc The thao Ha NÙi 

Chuong I 

NHÜNG QUY DINH CHUNG 
Diêu 1. Pham vi �iêu chinh và �ôi turong áp dång 
1.Quy chê này quy �Ënh vê thi n�ng khieu thÃ dåc thê thao (TDTT) ngành 

Giáo dåc thê chât bao gôm: Quy djnh chung; dôi tugng, diêu kiÇn då thi, chinh 

sách uu tiên, tô chéc ��ng ký dy thi, trách nhiÇm cça thí sinh; tô chúc, nhiÇm vs 
và quyên h¡n cça HÙi �ông, các Ban giúp viÇc trong công tác tuyên sinh; tô 

chéc thi n�ng khiêu TDTT; xét tuyên và triÇu tp thí sinh trúng tuyên; chê �Ù 
báo cáo và lru trï; thanh tra, kiêm tra, khen thuong, xë lyý các så cô bât thuÝng 
và xu lý vi ph¡m; tô chéc thrc hiÇn. 

2. Quy chê này áp dung �ôi vÛi các �on vi, tô chéc, cá nhân thuÙc, truc 
thuoc Truong �ai hÍc Su ph¡m Thê dåc Thê thao Hà NÙi (sau dây goi t�t là Nhà 
truong ho·c Truong); các don vi và cá nhân có liên quan dên công tác tuyên sinh 

trinh �Ù d¡i hÍc hÇ chính quy cça Nhà truong. 
Diêu 2. Mye dích, yêu câu 
1. Su dung kêt quà thi n�ng khiêu TDTT �ê tuyên sinh ngành Giáo dåc 

the chát. 
2. Ky thi n�ng khiêu TDTT (goi tät là ky thi) phi bào �äm yêu câu 

nghiêm túc, trung thåc, khách quan, công bàng. 
Dieu 3. Môn thi n�ng khieu TDTT 
1. Thi truc tiêp n�ng khiêu TDTT 
Nhà truong tô chúc thi truc tiêp n�ng khiêu TDTT ngành Giáo dåc thÃ 

chât bao gôm 03 nÙi dung thi: 
a) NÙi dung Kiêm tra thë hinh: Nhà truong dánh giá vê chiêu cao, 

náng và các di tt, dj hinh, nói ngong, nói l�p (nêu có) de phù hop vÛi chuong 

trinh dào t¡o cça Nhà truong. Chiêu cao nam tër 1,65 m, nï tir 1,55 m tro lên. 
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b) NÙi dung Bât xa t¡i cho: T¡i chô bt xa b�ng 2 chân 3 lân và tính lân 

bat xa cao nhât (thành tich tinh bäng centimet), châm theo thang diêm 10. 
c)Noi dung Chay 60m: Thåc hiÇn xuât phát cao hoãc xu¥t phát thâp �Á 

chay 60m mÙt lân (thành tich tinh b�ng giây), châm theo thang diêm 10. 

2. Thi truc tuyên n�ng khiêu TDTT 

Nhà trrong tô chúc thi tryc tuyên näng khiêu TDTT ngành Giáo dåc the 

chât bao gôm 03 nÙi dung thi 

a) Noi dung Kiem tra th� hinh: Nhà truong �ánh giá tryc tuyên vê chiêu 
cao, cân nng và các dË tt, dË hinh, nói ngong, nói l�p (nêu có) dê phù hop vói 

chuong trinh �ào t¡o cça Nhà truong. Chiêu cao nam tië 1,65 mét, nï tùr 1,55 

mét tro lên. 

b) Noi dung Nhày dây 1 phút (tính só lân thuc hiÇn dÙng tác thành cóng): 

Thi sinh durçe phép thyc hiÇn các nÙi dung thi tôi da 2 lân, lây thành tich 

nhât. 
c) Noi dung N�m ngra gp bung 1 phút (tính sô lân thåc hiÇn �Ùng táac 

thành cong): Thí sinh �ugc phép thuc hiÇn các nÙi dung thi tôi da 2 lân, lây 

thành tích cao nhât. 
Diêu 4. Ngày thi, hinh thée thi 
1. Ngày thi, lËch thi: �uçc quy �Ënh trong �è án tuyên sinh hàng näm cça 

nhà truong. 
2. Hinh thuc thi: Truc tiêp hoãc truc tuyên. 
3. Tùy vào diêu kiÇn thrc të, lich thi, hình théc thi có thê thay �ôi cho phù 

hop và phài thông báo cho thí sinh truóc ngày thi (theo lich ci) it nhât 15 ngày. 
4. Truong hop dËch bÇnh, thiên tai diên biên phúc t¡p, Nhà truong sê tô 

chéc thi n�ng khiêu TDTT ngành Giáo dåc thê chât truc tuyên qua phân mêm. 

Dieu 5. Tiêu chuân, �iêu kiÇn �ôi vói nhïng nguroi tham gia to chérc 
ky thi 

1. Viên chéc, nguoi lao �Ùng tham gia ky thi phäi là nguoi: 

a) Có phâm chât d¡o drc tôt, có ý thérc châp hành pháp lut và tinh thân 

trách nhiÇm cao. 

b) N�m vïng nghiÇp vy làm công tác thi. 

2. Nhïng nguoi có vg, chông, cha, m�, con, anh ruÙt, chË ruÙt, em ruÙt; 

cha, m�, anh ruÙt, chË ruÙt, em ruÙt cça vg ho·c chông; nguròi giám hÙ; nguòi 

dugc giám hÙ (goi chung là nguoi thân) då thi trong n�m tô chrc ký thi; dang 

trong thoi gian bË ký lut không duge tham gia tô chúc ký thi. 

3. Ngoài các tiêu chuân, diêu kiÇn quy dinh t¡i kho£n I và khoän 2 �iêu 
này, nhïng nguoi tham gia ra de thi và châm thi phài là nguoi có n�ng luc 

chuyén môn tôt. 
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DiÁu 6. Qu£n lý và su dång dïliÇu thi 
1. HÙi �òng thi công bô kêt quá thi chm nhât 07 ngày sau buôi thi cuôi 

cùng cua ky thi. 

2. HÙi dông Tuyên sinh (HETS) quán lý dë liÇu thi cça thí sinh và sù 
dyng dê xét tuy¿n sinh ngành Giáo dåc thÃ chât. 

Diêu 7. Diêm xét tuyên 
1. Công thue quy dinh tinh �iêm xét tuyên: 

Diêm xét tuyên=(Tông diêm 2 môn vän hóa) + (�iêm näng khiêu x 2) + �iêm UT (néu có) 

(DIem 2 món ván hóa c�n cér vão to hop xét tuyen cua nganh dr thi). 
2. Thí sinh dugc �äng ký nguyÇn vong vào các Ngành dào t¡o cça truròng. 

HÐTS Nhà truong xét �iÃm theo thú tu nguyÇn vong d�ng ký cça thí sinh, xét 
diêm të cao xuông thâp cho dên hêt chi tiêu. Thí sinh trúng tuyên nguyên vong | 

tai truong không duoc xét tuyên các nguyÇn vong khác. 
3. Tiêu chí phå xét tuyên: 
a) Diêm trúng tuyên �ugc xét diêm të cao xuông thâp. 

b) Các truong hop thí sinh có diêm b�ng nhau: uu tiên thí sinh thê hiÇn 
nguyên vong cao nhât. 

b) Các truòng hop thí sinh có �iÃm b�ng nhau, nguyÇn vong cça thií sinh 
b�ng nhau: uu tiên xét tông diêm 2 môn n�ng khiêu TDTT cao hon. 

c)Các truong hop thí sinh có diêm bäng nhau, nguyÇn vong cça thí sinh 

b�ng nhau, tông �iêm 2 môn n�ng khiêu TDTT b�ng nhau: ru tiên xét diêm môn 
Toán (ho·c môn Vän) cao hon. 

d) Các dièu kiÇn trên b�ng nhau, xét �ôi tuong và khu vue uu tiên theo 

quy dinh. 
4. Nhà truòng không xét tuyên kêt quá thi tuyên cça các truong tô chéc 

thi n�ng khiêu TDTT khác. 

DiÁu 8. Nguõng �am bo chât lurgng dâu vào 
1. Thí sinh xét tuyên và tham gia ky thi thuc hiÇn �àm bào theo dúng 

nguong d£m b£o chât lugng �âu vào theo quy dinh cùa BÙ Giáo duc và �ào t¡o 

hien hành. 

2. Diêm thi n�ng khiêu TDTT phài �¡t tiêu chuân không thâp hon 5.0 

diem (diêm chua nhân hÇ sô). 

Dieu 9. Quy djnh vê viÇe xáe djnh thí sinh trúng tuyên 
Thí sinh trúng tuyên ph£i dåm båo dáp úng dây dç các �iêu kiÇn sau: 

1. Có dú dièu kiÇn tham gia tuyên sih quy �Ënh tai DiÁu 10 cúa Quy chê 

nay. 
Có diem thi n�ng khiêu TDTT và kêt quå hoc tp THPT d¡t nguong 2. 

dám b£o chát lugng dâu vào quy dinh t¡i �iêu 8 cça Quy chÃ này; 
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3. Có diêm xét tuyên dáp úng các yêu câu vê diêm trúng tuyên, chi tiêu 

tuyen sinh cça Truong. 

Chuong I 

DÔI TUQNG VÅ �IÉU KIÆN Dr THI, CHÍNH SÁCH UU TIËN, 
TÓ CHÚC �ANG KÝ Dr THI, TRÁCH NHIÆM CjA THÍ SINH 

Diêu 10. Dôi tuong, diêu kiÇn dy thi 

1. Dôi tuong då thi gôm: 
a) Nguroi dâ hÍc xong chuong trinh THPT trong n�m tô chúc ky thi; 

b) Nguôi d� có B�ng tôt nghiÇp THPT hoãc tuong duong 
2. Doi tuong du tuyên quy dËnh t¡i khoàn 1 �iêu này phài dáp úng các 

diêu kiÇn sau: 
a) Dat nguõng �âu vào theo quy djnh t¡i �iêu 8 Quy chê này. 

b) Có dç súc khoè �Ã hÍc tp theo quy �Ënh hiÇn hành. 

c) Có dù thông tin cá nhân, hô so dr tuyên theo quy �inh. 

d) Truong hop thí sinh bË dË tt, dË hinh, nói ngong, nói l�p, chiêu cao, càn 

n·ng duroc HÙi dông Tuyên sinh xem xét, quyêt dËnh dåra trên tiêu chí phù hop 

vói chuong trinh �ào t¡o cça Nhà truòng. Chiêu cao nam të 1,65 m trß lên, nï 

tùr 1,55 m trß lên (truÝng hop �·c biÇt do HÐTS xem xét quyêt dinh). 

Diêu 11. Chính sách uu tiên trong tuyên sinh 

1. Chính sách uu tiên theo �ôi tuong và uu tiên theo khu vrc trong tuy�èn 

sinh duoc thåc hiÇn theo quy �inh t¡i �iêu 7 Quy chê tuyên sinh cça BÙ Giáo 

duc và �ào t¡o. 
2. Chinh sách xét tuyên th�ng và uru tiên xét tuyên trong tuyên sinh dugc 

thyc hiÇn theo quy dËnh t¡i �iêu 8, khoàn 3 �iêu 9 Quy chê tuyên sinh cça BÙ 

Giáo duc và �ào t¡o. 

Dieu 12. D�ng ký dår thi 

1. Thí sinh chËu hoàn toàn trách nhiÇm vêtính xác thuc cça các thông tin 

khai trong hô so ��ng ký då thi (�KDT). Nhàtruong có quyên të chôi tiêp nhn 

ho·c buÙc thôi hÍc nêu thí sinh không �äm bào các dieu kiÇn trúng tuyên khi �ôi 
chieu thông tin �äng ký xét tuyên (E�KXT) và dt liÇu �KDT vÛi hô so gôc. 

2. Hô so �KDT n�ng khiêu TDTT vào Truong bao gôm: 
a) 01 túi dung hô so kích thuróc 20cm x 30cm; 02 phong bì dán tem, ghi 

dia chi, so diÇn tho¡i nguròi nhn. 
b) 01 phiêu DKXT (theo mâu) d�ng tài trên website Nhà truong 

ttp://www.hupes.edu.vn. 

c)01 phiêu d��ng ký xél tuyên thäng, uru tiên xét tuyên (theo mâu). 

d) 01 bàn sao hop lê giây chúng nhn �ôi vÛi dói tuong uu tiên (nêu có). 

e) 01 bán sao công chúng hÍc ba THPT (ho·c tuong duong). 
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ol bàn sao công chúng b�ng tôt nghiÇp (ho·c giây chúng nhn tam thoi 

doi vói thí sinh tÑt nghiÇp THPT n�m tuyên sinh d¡i hoc). 
g) 01 ban sao c�n cuóc công dân (ho·e chíéng minh nhân dân); 04 ånh co 

3x4 (duoc chyp trong vòng 6 tháng truóc ngày nÙp hô so); 

h) Lê phí thi tuyên n�ng khiêu TDTT theo quy dËnh cça Nhà truong. 

i) LÇ phí xét tuyén: theo quy dËnh cça Nhà truong. 
3. Hinh thúrc �KDT n�ng khiêu TDTT 
a) Däng ký truc tiêp t¡i HÙi �ông tuyên sinh cça truong. 
b) Gui ho so ��ng ký qua buu diÇn (chuyên phát nhanh qua duong buru 

dien). 
Dja chi ti¿p nhn hÓ so: Phòng Quán lý dào t¡o và Công tác sinh viên, 

Truong Dai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi, xä Phung Châu, huyÇn Chuong My, 
TP. Hà NÙi. 

3. Phuong théc nÙp lÇ phí thi n�ng khiêu TDTT 
a) Nop trye tiêp t¡i Phòng Kê ho¡ch tài chinh cça truòng. 

b) Nop qua ngân hàng vào tài khoàn cça nhà truong. 

-So tài kho£n: 45010006656669 
Tên ngân hàng : Ngân hàng Thuong m¡i cô phân �âu tu và phát triên 

ViÇt Nam, chi nhánh Hà Tây (BIDV). 
- Tên nguòi nhn: Trurong �¡i hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi. 
- Cú pháp nÙi dung nÙp lÇ phi: Ho và tên - sô chéng minh nhân dân (ho·c 

c�n cuóc cong dân) - LPTS 20... 

c) Thi sinh giï l¡i thông tin minh chúng nÙp tiên �é d�ôi chiêu khi cân 
thiêt. 

Diêu 13. Trách nhiÇm cüa thí sinh 
1. DKDT theo quy dinh t¡i �iêu 12 Quy chê này. 
2. Có m·t t¡i dja �iêm thi dúng thÝi gian quy dËnh theo giáy báo dy thi �e 

làm thu tuc du thi. 

a) Xuât trinh C�n cuóc công dân hoãc chúng minh nhân dân dÃ nhn ThÁ 

du thi, 
b) Nêu thây có nhïng sai sót vê hÍ, �Çm, tên, ngày, tháng, n�m sinh, giói 

tinh, �ôi tugng uru tiên, khu vye uu tiên... phäi báo cáo ngay cho cán bÙ cça 

HÐTS �e xu lý kip thÝi; 
c) Truong hop bË mât c�n cuóc công dân/chúng minh nhân dân, thé dr 

thi và các giây to cân thiêt khác, phåi báo cáo ngay cho HÐTS �Ã xem xét, xë lý. 
3. Phai có m�t t¡i phòng thi dúng thÝi gian quy dËnh, châp hành hiÇu lÇnh, 

huóng dán cça Ban châm thi. 

4. Phai tuan thù các quy dinh sau dây trong phòng thi: 

a) Trinh thë dy thi, c�n curóc công dân/chúung minh nhân dân. 



b) Ngoi dúng vË trí dugc huóng dân. 

c) Không duoc trao dôi, làm mât trt ty phòng thi. 

d) Không dugc mang vào khu vuc thi �ô uông có côn; vk khí và chât gây 

no, gâay cháy, thiêt b/ thu phát sóng và các vt, dô vt bË nghiêm câm mang vào 

khu vuc thi, phòng thi theo quy dËnh cça pháp lut và cça nhà truong. 

Chuong Il 

TO CHÚC, NHIEM Vr VÀ QUYÈN HAN CjA HOI ÐÔNG, CÁC BAN 
GIUP VIEC TRONG cONG TACTUYEN SINH 

Dieu 14.Tó chéc, nhiÇm vu và quyên han cüa HÐTS Truong 
. Higu truóng ra quyêt dinh thành lp HÐTS cça Nhà truÝng �ê diêu 

hành các công viÇc liên quan dên công tác tuyên sinh, thanh tra tuyên sinh, quy 
dinh to chéc, nhiÇm vå và quyên h¡n cça Ban Thu ký HÐTS, các Ban chuyên 
môn thuc hiÇn công tác tÕ chúc ký thi n�ng khi¿u TDTT, bao gôm các Ban: Thu 

ký, co sò vât chât, an ninh, y té, hu cân, châm thi. 
2. Thành phân cça HÐTS truong gôm có: 

a) Chù tich: HiÇu truóng hoãc Phó Hieu truong (duoe HiÇu truÛng üy 

quyên). 
b) Phó Chü tich: Phó HiÇu truong, Chç tich HÙi �ông truong. 
c)Uý viên thuòng tryc: Truong ho·c Phó Truong Quàn lý �ào t¡o & Công 

tác sinh viên. 

d) Các uý viên: MÙt só truong ho·c phó trrong phòng, khoa, trung täm, 

bÙ môn và cán bÙ công nghÇ thöng tin. 

3. Nhiêm vå và quyên h¡n cça HÐTS Truòng 
a) Tô chúc triên khai các phuong án tuyên sinh �� lya chon. 

b) Giài quyeét thác m�c và khiêu n¡i, tô cáo liên quan �ên công tác tuyên sinh. 

c) Thu ho·ãc uý quyên thu và së dung lÇ phí tuyên sinh, lê phí xét tuyên. 

d) Tông két công tác tuyên sinh; quyêt dinh khen thurong, ký lut theo quy 

dinh. 
e) Báo cáo kip thÝi két quå công tác tuyên sinh cho BÙ Giáo duc và Eào t¡o. 
4. Nhiem vå và quyên h¡n cça Chç tËch HÐTS Truong 

a) To chéc thuc hiÇn và chËju trách nhiÇm vë công tác tuyén sinh cça Truòng 

b) Báo cáo vói BÙ Giáo duc và �ào t�o và các ca quan có trách nhiÇm ve 

cong tác tuyên sinh cça truong. 

c) Ra quyêt dËnh thành lap các Ban chuyên môn theo quy dËnh t¡i khoàn 1 

Dieu này dé giúp viÇc cho HÐTS Truong trong viÇc thurc hiÇn công tác tuyên 

sinh; Truong các Ban chuyên môn phái là thành viên HÐTS Truong. 

5. Nhiem våu và quyên h¡n cça Phó Chú tich HÐTS Truong 

Phó Chù tjch HÐTS Truong thrc hiÇn các nhiÇm vu diuoc Chù tËch HÐTS 

phân cong và thay m�t Chü tjch H�TS giäi quyêt công viÇc khi Chù tich HÐTS 
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uy quyen. 
Diêu 15. Tô chéc, nhiÇm vy và quyên h¡n cüa Ban Thr ký HÐTS 

Truong 
1. Thành phân Ban Thu ký HÐTS truong gôm có: Truong ban do Uý viên 

thuong truc HÐTS truong kiêm nhiÇm. 
2. Các uý viên: MÙt sô cán bÙ thuÙc Phòng chúc n�ng và cán bÙ công 

nghê thông tin. 
3. Nhiçm vå và quyên h¡n cça Ban thu ký HÐTS Truong 
a) Phôi hop vói bÙ phân Truyên thông công bô các thông tin liên quan dên 

dieu kiÇn, hô so, thÝi gian và �ja diêm �KDT trên trang thông tin diÇn të cça 

Truong và các phuong tiÇn thông tin �¡i chúng khác. 

b) Cap nht lên Công thông tin tuyên sinh cça BÙ Giáo dåc và Ðào t¡o tât 
cà các thông tin cça Truong theo quy dËnh t¡i kho£n 3 �iêu 23 cua Quy chê 

tuyên sinh cça BÙ Giáo dåc và �ào t¡o �ê thuc hiÇn xét tuyên. 
)Tô chéc nhn hô so DKDT, nhp thành tích thi n�ng khi¿u, rà soát hò 

so cua thií sinh �ê xét tuyên, in và gùi giây báo då thi cho thí sinh; phôi hop 
Phong Ke ho¡ch tài chính thu lÇ phí �KDT. 

d) Chi dao bÙ phn máy tính triên khai hoat �Ùng vê sç dång công nghÇ 

thông tin và truyên thông theo quy �Ënh cua Quy chê tuyên sinh cça BÙ Giáo dåc 
và Dào tao. 

e) Dy kiên phuong án diêm trúng tuyên, trinh HÐTS quyêt dËnh. 

f) Lap danh sách thí sinh trúng tuyên. 

g) Thông báo thí sinh trúng tuyên nhp hÍc. 

h) Kiem tra hô so cça thí sinh trúng tuyên theo quy dËnh. 
i) Thrc hiÇn các nhiÇm vu khác do Chu tjch HÐTS giao. 
Diêu 16. Tô chúc, nhiÇm vu và quyên h¡n cüa Ban Châm thi 
1. Thành phân Ban Châm thi bao gôm: 
a) Truong ban do Chú tich ho·c Phó Chù tich HÐTS Truòng kiêm nhiÇm. 

b)T Thu ký châm thi do mÙt sô giàng viên có chuyên môn TDTT thuÙc 
mÙt só don vË trong Truong dàm nhiÇm. Thành viên Ban thu ký không dugc 
tham gia châm thi ho·c làm thu ký ch¥m thi. 

c) Các uy viên gôm: Giám khäo 1 (Tô truông môn châm thi), giám kh£o 2 

là giäng viên có chuyên môn TDTT phå trách tëng môn châm thi (goi là) các 

cán bÙ châm thi (CBChT). Môi nÙi dung thi có mÙt Tô truong môn châm thi 

(Giám kháo 1) và tôi thiêu 2 CBChT. 
2. Nhiem vy và quyên h¡n cça Truong ban Châm thi. 

Dieu hành công tác châm thi. Chju trách nhiÇm truóc Chç tich HÐTS vÁ 
chât lugng, thoi gian và quy trinh châm thi. 

3. Nhiem vy và quyên h¡n cça Tô Thu ký ch¥n thi. 



To thu ký châm thi có trách nhiÇm thyc hiÇn các nhiÇm vå cça công tác 

châm thi do Truong Ban Châm thi phân công. 

4. Nhiem vå và quyën han cúa Tð truong môn/nÙi dung châm thi (Giám 

kh£o 1) 
a) Chiu trách nhiÇm truóc Chù tich HÐTS và Truong ban Châm thi vê 

viÇc châm các môn/nÙi dung thi thuÙc minh phs trách. 
b) Kien nghË Truong ban Châm thi thay �oi ho�c �inh chi viÇc châm thi 

dói voi nhïng CBChT thiêu trách nhiÇm, vi pham quy chê ho·c châm sai sót 

nhiêu. 
5. NhiÇm vå và quyên h¡n cua CBChT 
a) Chiu trách nhiÇm truóc Chç tËch HÐTS, Trrong ban Cham và Truóng 

môn/nÙi dung ch¥m thi vÁ viÇc ch¥m các môn/nÙi dung thi duge phân công phs 

trách. 
b) Châm thi phài �àm båo khách quan, công b�ng; nghiêm câm moi hành 

vi gian lân dê can thiÇp vào thành tích thi ho·c làm sai lÇch �iêm thành tích thi. 

6. NhiÇm vy cça cán bÙ bào vÇ, công an và cán bÙ phåc vu 
a) Thuc hiÇn dây �u nhïng nhiÇm vå cu thê do Truông ban Châm thi giao. 

b) Cán bÙ bào vÇ, phåc vu là viên chérc t¡i các phòng ban chúc n�ng trong 

nhà truong; Công an t¡i dËa phurong ho·c co quan công an có thâm quyên giam 

sát tuyên sinh cça nhà truong. 

c)Công an vå nguÝi bào vÇ �Ëa �iêm châm thi có trách nhiÇm bào vÇ an 

toàn khu vuc làm ch¥n thi, không cho nhïng nguoi không có nhiem vy vào khu 
vuc châm thi; thi hành các quy dËnh và các biÇn pháp b£o �åm bí mât, an toàn t¡i 

dja diêm châm thi. 
Chuong IV 

TO CHÚC THI N�NG KHIËU TDTT 
DiÁu 17. Làm thü tyc dy thi cho thí sinh 

1. C�n ct dï liçu thí sinh �KDT, Ban Thu ký hoàn thành danh sách thí 

sinh (kê cå danh sách ånh cça thí sinh) cça tirng phòng thi. 

2. Trong ngày làm thç tyc du thi, Truong Ban Châm thi phân công các 

thành viên huóng dân thí sinh làm thú tuc då thi, phô biên Quy chê thi; xác nhn 

nhïng sai sót vê hÍo, tên, �ôi tuong, hÙ khâu thuòng trú, khu vyrc cça thí sinh và 

chuyên nhïng thông tin này cho Ban Thu ký HÐTS xem xét, câp nht. 

Diêu 18. Quy trinh tô chrc châm thi n�ng khiêu TDTT 

1. Diêu hành thi n�ng khiêu TDTT së goi tên thí sinh vào phòng thi, �ôi 

chiêu danh sách ånh, kiêm soát giây tÝ tùy thân cça thí sinh, diêu hành các thí 

Sinh ß khu vuc phòng chò và vào các khu vuc thi cça các môn Bät xa t¡i chô, 

Chay 60m và Kiêm tra thê hinh. 
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2. Tùy theo tình hinh cå thë, thí sinh có thê thi nÙi dung bât xa t¡i chô 

ho·c kiêm tra thê hinh truÛc. Sau khi kêt thúc nÙi dung dâu tiên, thí sinh di 

chuyên dên vË trí phòng thi nÙi dung thú hai. Sau khi thí sinh hoàn thành nÙi 
dung Bat xa t¡i chô và Kiêm tra thê hinh, thí sinh së di chuyên ra khu vuc chay 

ng�n dê triên khai nÙi dung thé 3 vÛi nÙi dung ch¡y 60m. 
3. Ghi thành tích vào phiêu: Thành tích Bât xa t¡i chô ghi b�ng mét (m) 

và centimet (cm); chay 60m ghi b�ng giây ("); thành tích cça Bt xa t¡i chô, 
chiêu cao dugc làm tròn dên 02 chï sô sau dâu phây; thành tích ch¡y 6Om dugc 
tinh �en phân tr�m giây làm tròn dên 02 chït sÑ sau dâu phây; Kiêm tra thê hinh 
doi vÛi chiêu cao ghi b�ng centimet (cm), cân n�ng tinh b�ng kilogam (kg). 
CBCT phài ký chju trách nhiÇm vào phiêu ghi thành tích theo dúng quy dËnh 

truóc khi nÙp vê Ban thu ký hÙi �ông thi. 
4. Quy trinh huÛng dân thí sinh kiêm tra thê hinh, thi nÙi dung bât xa và 

chay 60m, cu thê nhu sau: 
a) Quy trinh huóng dân thi sinh kiém tra thé hinh. 
Buóc 1. Trinh thè du thi theo (dot) t¡i bàn goi thí sinh vào chuân bj thi. 
Bróc 2. Ngôi vào ghê chÝ theo (�ot). 
Buoc 3. Khi duoc goi tên, thí sinh hô "Có" và vào vË trí thi: 
- Kiêm tra Cân n�ng (kg) 
+Trang phuc: �ôi vói Nam côi trân, m�c quân dùi ho·c quân soóc; �ôoi 

vÛi nï m·c áo phông và quân dùi ho·c quân soóc 
+Khi duoc goi tên thí sinh vào cân không di giày ho·c dép, buóc lên bàn 

cân, thà lông tu nhiên, không nhún bàn cân ho·c có các �Ùng tác khác. 
- Kiem tra chiéu cao (cm): 
+Trang phuc: �ôi vói Nam coi trân, m·c quân dùi ho·c quân soóc; �ôi 

vÛi nï m·c áo phông và quân �ùi hoãc quân soóc. 

+Thí sinh khi duoc goi tên, buóc lên bàn �o chiêu cao, �éng th�ng tu 
nhiên sao cho các vË trí mông, lung và sau �âu ch¡m chiêu th�ng dúng cça 
thuóc. 

+Thí sinh không duoc kiêng chân, nín thÝ uõn ngrc, ho·c hóp bång, m�t 
nhin th�ng. 

+Giám khào kiêm tra m�t, chân, tay, kiêm tra ngôn ngï: Theo biêu diêmn 

dánh giá và huóng d§n cça HÐTS. 
Buoc 4. Thi sinh thi xong ký vào phiêu ký dã kiêm tra thê hinh theo dúng 

quy dinh. 
by Quy irinh huáng dán thi nÙi dung bt xa tai chô 

Buoc 1. Trinh th� dy thi theo (dot) t¡i bàn goi thí sinh vào chuân bË thi nÙi 
dung bt xa. 

Buóc 2. Ngôi vào ghê chÝ theo (dot). 
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Buoc 3. Khi duroe goi tên, thí sinh ho "Có" và vào v/ trí thi: 

- Tir the chuán bi: Hai bàn chân d�t song song sát mép v¡ch giói h¡n, hai 

tay gio lên cao, ha thâp thân nguoi, trùng gôi, thân nguroi hoi dô vê truóc, tay 

dánh tr trên xuông duói rôi ra sau. 
- Dong tác bat nhày: Thi sinh thåc hiÇn dÙng tác bt nhày b�ng cách d¡p 

manh hai chân vào buc giâm nhày (chú ý �Ùng tác d�p chân cân phåi thrc hiÇn 
duoi khóp theo thé tur: KhÛp hông, gôi, cô chân và cuôi cùng là mki bàn chän), 

dong thoi phôi hop dánh tay, hai tay vung m¡nh theo chiêu tù sau ra truóc, lên 

trên. 
Dong tác trên không và ch¡m cát: Sau khi thrc hiÇn dÙng tác bât nhày 

hai chân duõi thàng, hai tay vung lên cao. Tr tu thê này thuc hiÇn dÙng tác nåang 
dùi ra truóc, lên trên sao cho hai �ùi càng sát bung càng tôt, sau �ó duôi gôi vói 

hai chân ra truóc, cham m·t cát càng xa càng tôt. �ông thÝi vói ho¡t �Ùng cça 

chân kêt hop �ánh hai tay theo chiêu tië truóc xuông duÛi và ra sau, thân nguon 

�o vê truóc khi chân vëa ch¡m cát. 
Buóc 4. Thuc hiÇn xong mÙt lân bt nhày thí sinh chÝ goi tên thrc hiÇn 

lan tiêp theo. Môi thí sinh duoc bât 3 lân và tính thành tích ß lân bt nhay xa 

nhât. 
Buóc 5. Thí sinh thi xong ký vào phi¿u ký �ã thi bât xa theo dúng quy 

dinh, nhn th� và ra khöi phòng thi, di theo huóng müi tên chi dän sang phòng 

thi tiêp theo. 
Luru ý: Các truong hop ph¡m luât trong khi thi nÙi dung bât xa t¡i cho 
- Bat xong �i ngugc l¡i huóng bt (trong hô cát). 
- Diêm cham ngoài hôcát gân v¡ch giói h¡n cça båc giâm nhây 

- Chua duoc phép cça giám khåo mà thuc hiên ln bt. 
- Chân cham ho�c vugt qua v¡ch giói h¡n. 

Không dugc phép tao �à (chân roi båc gim nhày) truóc khi bt nhày. 

*Yeu cau: Giám khào trá lgi thé då thi cho thi sinh sau thi xong nÙi dung 

bat xa và kiêm tra thê hinh. 

c)Quy trinh huróng dâán thi sinh thi nÙi dung chay 60m. 

Buoc 1: Thi sinh vào khu våc chÝ thi. 

1. Thí sinh dugc goi vào làm thç tuc thi theo danh sách sô báo danh (thí 
sinh cam thè dy thi, c�n cuóc công dân/chúng minh nhân dân ho·c giây tÝ tùy 

thân) 
Buóc 2: Thí sinh vào khu vuc làm tho tåc. 
-Thí sinh ngôi theo danh sách phòng thi �ê bÙ phn �iêu hành �i¿m danh, 

kiém tra thè (xuât trinh thè dr thi, c�n cuóc công dân/chúng minh nhân dân ho·c 

giáy to tùy thân khi bÙ phn diêu hành yêu câu). 
- Nhân dot ch¡y, ô chay, sô deo. 
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- Ký tên vào biên bàn dã làm thç tåc thi. 
Chuyên sang khu vrc chß xuât phát theo huóng dan cça bÙ phn diêu 

hành. 

Buóc 3. Khu vrc chÝ xuât phát. 
Thi sinh ngôi nghiêm túc, không di l¡i. 

- Ngôi theo dot chay, ô ch¡y cça minh. 
Buóc 4. Khu vuc xuât phát: 
-Thí sinh ch¡y dúng dot chay, ô ch¡y mà bÙ phn dieu hành �ã qui dËnh 

(môi dot ch¡y có 4 ô ch¡y). 
Buóc 5. Khu våc dích: 

Thi sinh sau khi thi xong ký tên và trå sô deo (Néu không ký tên coi nhu 
bo thi). 

Lru ý: Các truong hop ph¡m luât trong khi thi nÙi dung ch¡y ng�n 
+MÙt bÙ phn co thê (tay, chân) ch¡m ho�c vuot qua v¡ch xuât phát. 
+Xuat phát truóc hiÇu lÇnh cça trong tài. 
+ Ch¡y sang o ch¡y khác làm ånh huong dên nguôi dang ch¡y ß duong ch¡y dó (không tinh thành tich). 
+ Vê �ích không �úng ô cça minh (không tinh thành tich) 
+Chay không hêt cu ly (không tinh thành tích). 
Diêu 19. Khu vre nhp thành tích thi, bão quän phiêu châm 
1. Khu vyc nhp thành tích thi n�ng khiêu TDTT bao gôm noi nhp thành tích thi n�ng khiêu TDTT và noi b£o qu£n phiêu châm thi n�ng khiêu TDTT duoc bôtri gân nhau, có nguoi bào vÇ 24 gio/ngày, có dù phuong tiÇn phòng cháy, chïïa cháy 
2. Phiêu châm thi n�ng khiêu TDTT phäi duoc niêm phong và khoá b�ng 2 khoá, chia khóa do Thuong tråc HÐTS Truong và Thanh tra tuyên sinh giï (moi nguoi giï chìa cça 1 khoá) vàtråc tiêp �óng, mô khoá. Ph£i �£m bào cách khoá sao cho chi mo duoc cua khi và chi khi cå hai khoá duoc mß. 3 Tuyet �ôi không dugc mang các phuong tiÇn thu phát thông tin, sao chép tài liÇu, giây tÝ riêng, tây, bút xóa, bút chì và các loai bút không n�m trong quy dinh cça Ban Châm thi khi vào và ra khôi khu våc châm thi. 
Diêu 20. Thang �iêm và hÇ sô 
1. Thang diêm châm thi các bài thi n�ng khiêu TDTT là thang �iÃm 10. 2. Diêm môn n�ng khiêu TDTT �ugc nhân hÇ só 2,0. Dieu 21. Quy dËnh vÁ châm thi 
1. Ban Thu ký HÙi dông Tuyên sinh thårc hiÇn nhp thành tích tù các phiéu ghi thành tích cça 3 nÙi dung thi, kiêm tra dï liÇu �� nhp vào phân mêm châm thi trên máy tính. 
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2. Thang diênm châm thi các môn dugc Chù tich HDTS ph� duyÇt và duge 

dua vào phân mêm châm thi quy dôi ra diêm thi các môn n�ng khieu. 

3. Cán bÙ phu trách máy tính ch¡y phân mêm châm thi n�ng khiêu TDTT 

tren co so dã dây dç dï liÇu thi. Phân mêm máy tính cho ra kêt quå thi n�ng 

khiêu cça các thí sinh du thi. 
4. Ban thu ký phân công các thành viên kiÁm tra l¡i toàn bÙ dur liÇu thi 

näng khieu TDTT d£m b£o chính xác kêt quå thi cça thi sinh tham dr ký thi. 

5. Không to chúúc châm phúc khào thi các môn n�ng khiêu TDTT. 

Diêu 22. Quan lý phiêu thi n�ng khiÁu, danh sách kêt quä thi. 

1. Sau khi phi¿u ghi thành tich dugc nhâp vào phân mêm máy tinh, Chù 

tich HÙi �òng Tuyên sinh duyÇt kêt quå thi thì hô so thi duoc luu trt theo dúng 

quy dinh. 
2. Chù tich HÙi �ông Tuyen sinh chi d¡o Ban Thu ký thre hiÇn viÇc công 

bô kêt quà thi trên Website cça nhà truÝng. 
3. Tat cá các tài liÇu liên quan �¿n diêm thi n�ng khiêu dêu phåi niêm 

phong và thuc hiÇn viÇc bào quàn theo quy chê tuyên sinh cça BÙ GD& DT. 

Chuong V 

xÉT TUYÉN VÅ TRI�U T�P THÍ SINH TRÚNG TUYÉN 
Dieu 23. Tó chúc xét tuyên 
1. Nguyên t�c xét tuyên 
a) Thi sinh có dç các �iêu kiÇn quy �Ënh t¡i �iêu 10 cça Quy chê này có 

quyên DKXT. 

b) Thí sinh dirgc DKXT nguyÇn vong vào tât cà các ngành và phài s�p xêp 

nguyên vong theo thú ty uu tiên të cao xuông thâp (nguyÇn vong 1 là nguyÇn 

vong cao nhât). 

c)Diêm xét tuyên duoc quy dËnh t¡i �iêu 7 cça Quy chê này. HÐTS 

Truong xét diêm trúng tuyên theo thé tu nguyÇn vong thí sinh ��ng ký; xét diêm 

tir cao xuông thap dên hët chi tieu cça ngånh. 
d) Thí sinh trúng tuyên nguyÇn vong 1 không duoc xét nguyÇn vong 2. 

Thí sinh không trúng tuyên nguyÇn vÍng 1 së dugc xét tiêp các nguyÇn vong 
sau. 

e) Truong chi xét tuyên kêt quå cça các thí sinh �KDT các môn n�ng 
khiêu TDTT cça truòng. Không xét tuyên kêt quå thi cça các truong khác. 

2. Trách nhiÇm cua thí sinh 

Ngoài viÇc thyc hiÇn các quy dinh t¡i Dièu 10, �ieu 11 cça Quy chÃ này, 

thí sinh còn có trách nhiÇm sau: 

a) Thí sinh trúng tuyên ph£i xác nhn nhp hÍc trong thÝi h¡n quy dËnh. 

Quá thoi han này, thí sinh không xác nhn nhâp hÍc duoc xem nhu tië chôi nhp 

hoc và truong durgrc xét tuyên thí sinh khác trong �ot xét tuyên bô sung (nêu có). 
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chúc kiêm tra hô so d� nÙp theo quy dËnh t¡i kho£n 2 diêu 24 cça Quy chê nay. 

2. Trong quá trinh sinh viên dang theo hÍc t¡i Truong, Nhà truong to chïc 

thanh, kiem tra hô so và kêt quå thi cça thí sinh theo quy dËnh. 

Dieu 26. Bão luru kêt quä trúng tuyên 
1. Ngroi dã có giây báo trúng tuyên và nhp hÍe duoe b£o luru kèt qua 

trúng tuyên trong nhïng truong hop sau: 

a) Di nghia vy quân su ho·c di thanh niên xung phong tp trung ngay 

trong n�m trúng tuyên, có lÇnh cça câp có thâm quyêen; 
b) Bi bênh n�ng ho·c bË tai n¡n nghiêm trong không thê nhp hÍc �úng 

han, có hô so y tê và xác nhn cça co quan y tê có thâm quyên. 
2. Nguoi thuÙc diÇn quy dËnh t¡i khoàn 1 phäi gùi �on xin bào luu kèm 

theo giây tÝ minh chéng tói Phòng Quàn ly �ào t¡o và Công tác sinh viên cua 

Truong. Thoi gian tôi �a duoc bào luu kêt quå do co sß �ào t¡o quy dËnh, nhung 

không it hon 3 n�m �ôi vói nguòi quy �Ënh t¡i �iêm a khoàn 1 �iêu này. 
3. Ngay sau khi �ç dieu kiÇn �i hÍc trß l¡i, nguoi dugc bào luu kêt quà 

trùng tuyên phäi thuc hiÇn các thç tåc nhp hÍe theo quy dËnh cça Truong, trong 
do phái cung câp minh chúng dä hoàn thành nhiÇm vu ho·c dã duoc diêu trË hôi 

phuc. Doi vÛi truòng hop quy �Ënh t¡i khoàn 1 Diêu này có thÝi gian bào luu tù 

3 n�m trö lên, co sß �ào t¡o xem xét giói thiÇu vào các truòmg, lóp du b/ �¡i hÍc 

de ôn tp truóc khi vào hÍc chính thúc. 
Chrong VI 

CHÉ DO BÁO CÁO VÅ LUU TRÚ 

Dieu 27. Ché �Ù báo cáo 
Chê �Ù báo cáo trong ky thi thåc hiÇn theo v�n bàn huóng dân công tác 

tuyên sinh hàng n�m cça BÙ Giáo duc và �ào t¡o. 

Diêu 28. Lru trï hô so thi 

1) Luu trï vînh viên các tài liÇu gôm: Kêt quå thi n�ng khiêu TDTT, các 

Quyêt dinh trúng tuyên, danh sách trúng tuyên, �iêm chuân tuyên sinh 

2) Luu trüï hêt khóa các tài liÇu, thiêt bË gôm: hô so �KDT cça thí sinh; 

các Quyét dinh thành lp HÙi dông thi và các bÙ phân liên quan; các bi¿n bàn 
cça HÙi �ông thi; Phiêu châm thành tích, Bàng ghi �iêm thi, nhïng biên bån 

khác có liên quan �ên ký thi; hô sa ký luât (nêu có); các lo¡i hôso khác; thiêt bË 
luu trï bài thi cça cça thí sinh; hô so khiêu n¡i cça thí sinh ho·c gi£i quyêt khiêu 

ngi vê hô so thi. 

Chrong VII 

THANH TRA, KIËM TRA, KHEN THUÖNG, XÜ LÝ CÁC Sr CÓ BÁT 

THUONG VÀ XÚ LÝ VI PHAM 
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Dieu 29. Thanh tra thi 
HiÇu trurong quyêt dinh thành lp doàn Thanh tra, kiêm tra công tác tô 

chúc ky thi và và công tác thanh tra sau ký thi. 

Diêu 30. Khen thuong 

1. Dôi tuong khen thuong: Cán bÙ, công chéc, viên chéc và nguòi làm 
cong tác phåc vå có thành tich trong tu vân tuyên sinh và tô chéc ký thi. 

2. Hinh théc khen thuong: T�ng giây khen cça hiÇu truong và phân 
throng theo qui chê chi tiêu nÙi bÙ cça nhà truòng. 

Diêu 31. Tiêp nhn và xr lý thông tin, b�ng chéng vê vi ph¡am Quy 
ehê thi 

1. Noi tiêp nhn thông tin, b�ng chéng vê vi ph¡m Quy chê thi: HÙi �ông 
Tuyên sinh. 

2. Các bäng chéng vi ph¡m Quy chê thi sau khi �ã duçc xác minh là c�n 

cu �ê xu lý �ôi tuong vi ph¡m. 
3. Cung câp thông tin và b�ng chúng vê vi ph¡m Quy chê thi: 
a) Khuyên khích thí sinh, thành viên cça các Ban và moi công dân phát 

hiÇn và tÙ giác nhïng hành vi vi ph¡m Quy chë thi. 

b) Nguroi phát hiÇn nhémg hành vi vi pham Quy ch¿ thi cân kip thÝi báo 
cho noi tiêp nhn quy dËnh t¡i khoàn 1 �iêu này �ê có biÇn pháp xu ly. 

c Ngroi có b�ng chéung vê vi ph¡m Quy chê thi báo ngay cho noi tiêp 
nhn duoe quy �Ënh t¡i khoàn 1 �iêu này �ê kip thÝi xë lý theo quy dinh cça 
pháp lut. ViÇc tiêp nh¡n và xù lý các tô cáo vi ph¡m Quy chê thi dugc thåc 
hiên theo pháp lut vêtô cáo; 

d) Nguoi cung câp thông tin và b�ng chúmg vê vi ph¡m Quy chê thi phài 
chiu trách nhiÇm truóc pháp luât vê su tin cây, chính xác cça thông tin, b�ng 
chung dã cung câp; không dugc loi dång viÇc này �ê gây ånh huông tiêu crc 

dên ký thi. 
4. To chrc, cá nhân duye giao tiêp nhn thông tin, b�ng chéng vêtiêu 

crc, vi ph¡m Quy chê thi cân: 

a) To chúrc viÇc tiêp nhn thông tin, bäng chúng theo quy �Ënh, båo vÇ 
nguyên trang b�ng chúng; xác thårc thông tin, bäng chéng sau khi ti¿p nhn và 

de xuât câp có thâm quyên vê biÇn pháp xù lý tiêu cuc, vi ph¡m Quy chê thi. 
b) Triên khai kip thÝi các biÇn pháp ng�n ch·n tiêu crc, vi pham Quy chê 

thi theo quy dËnh. 

c) Xu lý theo thâm quyên ho·c báo cáo co quan, nguoi có thâm quyên �Ã 
xu lý và công bô công khai kêt quà xit 1ý các cá nhân, tò chéc có h£nh vi tiêu 

Cyc, vi pham Quy chê thi. 

d) Báo mt thöng in va danh tinh nguoi cung câp thông tin, b�ng chung 

liên quan �ên tiêu cyc, vi ph¡m Quy chê thi. 

15 



Dicu 32. Xr lý các cá nhân tham gia tô chúc thi và cá nhân lièn quan 

vi pham Quy chê thi 

1. Nguoi tham gia tô chúc thi là công chúc, viên chéc có hành vi vi pham 

Quy chê thi (bi phát hiÇn trong ký thi ho·c sau ky thi), së bË dinh chi làm công 
tác thi và dê nghË HiÇu truong áp dung quy dinh cùa pháp luât vè công chéc, 
viên chúc dê xir lý ký lut theo các hinh thúe sau dây: 

a) Khiên trách dôi vói nhïng ngròi vi ph¡m lân �âu các hành vi duói múc 

quy dinh t¡i các diêm b, c, d kho£n này trong khi thi hành nhiÇm vå. 

b) C�nh cáo dôi vói nhïng nguòi vi ph¡m mÙt trong các lôi sau dây: �ë 

cho thi sinh mang tài liÇu, vt dyng trái phép vào phòng thi �uçc quy �Ënh t¡i 

kho£n 4 Ditu 13 cça Quy chê này; châm thi không �úng huóng dân châm hoãc 

cong diêm nÙi dung thi có nhiêu sai sót. 

c) Tuy theo múc dÙ vi ph¡m có thê bË h¡ bc luong, ha ngach, cách chuc 

ho·c chuyên �i làm công tác khác �Ñi vÛi nhïng nguoi có hành vi vi ph¡m mÙt 
trong các lôi sau dây: Gian ln khi tô chúc thi, châm thi, cho thành tích/diêm 

không dúng quy dinh, vuot khung ho·c ha �iem cça thí sinh. 
d) BuÙc thôi viÇc ho·c �ê nghË truy cru trách nhiÇm hinh sy �ôi vói nguròi 

có mÙt trong các hành vi vi ph¡m sau dây: Sta chïa; cô ý chïa diêm trên phiêu 

thi, trên biên bàn châm thi. 

2. Cong chúc, viên chúc không tham gia tô chéc thi nhung có các hành 

�Ùng nhu: Thi hÙ, tô chéc thi hÙ, dua thông tin sai lÇch gây änh huomg xâu �ên 

ký thi, gây rôi làm mât trt tu t¡i khu vyc thi së bi xë ph¡t vi ph¡m hành chính 
và �ê nghË buÙc thôi viÇc. 

3. Nguoi tham gia tô chéc thi và nhïng nguoi có liên quan �¿n viÇc tò 
chuc thi không phåi là công chúc, viên chéc có hành vi vi ph¡m Quy ch¿ thi (bË 

phát hiÇn trong ký thi ho·c sau ký thi), tùy theo múc �Ù, së bË co quan có thàm 

quyên xù phat vi ph¡m hành chinh và xù lý theo quy �Ënh cça pháp lut vÁ lao 

dong: bj dinh chi hoc tp có thÝi han ho·c buÙc thôi hÍc (néu sinh viên) khi có 

mÙt trong các hành vi vi ph¡m quy dËnh t¡i �iêm b, c, d khoán 1 �ièu này. 
4. Các hinh thúc xë lý vi ph¡am quy dËnh t¡i khoån 1, khoàn 2 và khoàn 3 

Diêu này do co quan, tô chéc cóthâm quyên quyêt dinh theo quy trinh quy dËnh. 
Ngoài các hình théc xu lý nêu trên, các co quan có thâm quyên có thê câm �åm 

nhiÇm nhïng công viÇc có liên quan �ên thi tië 1 �¿n 5 näm. 
Dieu 33. Xir lý thí sinh vi ph¡m Quy ché thi 
. Thi sinh vi ph¡m Quy chê thi së bË xù lý theo Quy chê thi tôt nghiÇp 

THPT hiÇn hành. 
2. Moi vi pham Quy che thi �êu bË lp biên b£n, xit lý ký lut và thông 

báo cho thí sinh. 
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Dieu 34. Xác minh, giäi quyêt khiêu n�i, tô cáo vÁ ky thi sau khi HÙi 

dông thi giäi thê 

Viec xác minh, giäi quyêt khi¿u nai, tó cáo vè ky thi sau khi HÙi �ông thi 
giai the duoc giäi quyét theo quy dinh cça pháp lut vê giäi quyêt khiêu nai và tô 
cáo. 

Chuong VIII 

TÓ CHUC THrC HIEN 
Dieu 35. Tô chéc thuc hiÇn 
1. Quy che này áp dång �ói vÛi ky thi tuyên sinh n�ng khiêu ngành Giáo 

duc thê chât trinh �Ù �ai hÍc hÇ chính quy t¡i Nhà truÝng tù n�m 2022. 

2. HÙi �Óng Tuyên sinh, các Ban cça HÙi �Óng tuyèn sinh cça Nhà truongE 
to chúc thuc hiÇn theo dúng quy dËnh và quy chê thi hiÇn hành cça BÙ Giáo dåc 

và �ào tao; luu giï hô so to chúc thi và châm thi n�ng khiêu TDTT, báo cáo kêt 

quá theo quy �inh. 
3. Trong quá trinh thåc hiÇn, nêu có vân �ê phát sinh báo cáo vê HiÇu 

truong (qua phong Qu£n lý �ào t¡o và Công tác sinh viên) dê bô sung, diêu 

chinh cho phù hop./. 

HIÆU TRUÖNG" 

TRUONG 
DAL HOC SU PHAM 
THE DHEFHE THAO 

HA NO 
O 

PGSTS. Nguyen Duy Quyêt 
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TRUÖNG DAI HOC SU PHAM CONG HOA X HOI CHÙ NGHÍA VI�T NAM 

THE DUC THÉ THAO HÅ NOI 
PHONG TTCB&TT 

DÙc lâp-Ty do -Hanh phúe 

Hà Noi, ngày 08 tháng 07 n�m 2022 

Kính gii: Phòng Quan lý �ão t¡o và Công tác sinh viên; 

Trên co sß dÁ nghË cça Phong Quàn lý dào t¡o và Công tác sinh vien vê viÇc 

thâm dËnh Quy chÃ Thi n�ng khi¿u thÃ dåc thÃ thao ngành Giáo dyc thê chât 
trinh �Ù dai hÍc hÇ chính quy". BÙ phn pháp ch¿ �ã ti¿n hành thám dinh lân 1, 
kêt quà thâm dËnh nhu sau: 

I. HINH THÚC CÚA V�N BÁN 
Co ban thurc hiÇn dúng theo quy dinh vÁ cách trinh bày v�n bàn cça NghË dËnh 

sô 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 cça Chính phç vê công tác v�n thu. 

IL. NOI DUNG CÜA V�N BÅN 
- Các nÙi dung cça v�n bàn phù hãp vÛi Thông tu Thông tu sô 09/2020/TT 

BGDDT; Thông tu só 16/2021/TT-BGDÐT và mÙt sô nÙi dung cça quy chê có thê 

xem xét áp dång Thông tu sÑ 08/2022/TT-BGDÐT trong các giai do¡n tuyén sinh 
khác theo dê nghË cça phòng Quån lý �ào t¡o và Công tác sinh viên. 

III. NHAN XÉT VÀ KIÈN NGH. 

De nghË Phòng QLÐT&CTSV nÙp vê BÙ phn pháp chê 01 bàn Quy chê sau 
khi ban hành. 

Noi nhan: 
- Nhu kính gëi; 
- Luu: TCCB&TT. 

KT. TRUÖNG PHÒNG 1 
PTP. TÓ CHÚC CÁN BQ VÀ TRUYÉN THÔNG 

Nguyên V�n Hung 


