
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM THI 
(Dùng cho các học phần thi tự luận) 

 
Căn cứ vào đề nghị của:  ............................................................ Đơn vị:  ...........................  

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của:  ..............................................  Đơn vị:  ..........................  

Hôm nay, ngày       tháng       năm 20…, tại phòng KT&ĐBCLGD 

Chúng tôi gồm: 

1. Ông/bà:  ...................................................  Đơn vị công tác: .........................................  

2. Ông/bà:  ...................................................  Đơn vị công tác: .........................................  

Lập biên bản đính chính điểm thi của sinh viên với nội dung sau:  

Học kỳ: …………;     Khóa: …………………; Đợt học: ……...; Lần thi: …………….. 

Học phần thi Mã túi Số phách 
Điểm 

cũ 

Điểm 

sửa 

Ghi chú 

      

      

      

Lý do:   

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 (Biên bản này lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Phòng KT&ĐBCLGD, 01 bản lưu tại Khoa, 01 bản lưu tại 

TT Thư viện - CNTT). 

Xác nhận của 

phòng KT&ĐBCLGD 

 

Xác nhận của 

Khoa/Bộ môn 

 

Hai CB lập biên bản 

 

 

 

 

Bộ phận Quản trị phần mềm  

Xác nhận đã cập nhật điểm vào phần mềm quản lý đào tạo 

..… giờ .…… phút, ngày: … tháng … năm 20… 
 

ĐT của GV: 

Mẫu 12: Biên bản đính chính điểm thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM THI 
(Dùng cho các học phần thi vấn đáp, thực hành) 

 
Căn cứ vào đề nghị của:  ..........................................................  Đơn vị:  ..........................  

Căn cứ vào kết quả kiểm tra của: .............................................  Đơn vị:  ..........................  

Hôm nay, ngày       tháng        năm 201… , tại: Phòng KT&ĐBCLGD. 

Chúng tôi gồm: 

1. Ông/bà:  ...................................................   Đơn vị công tác:  .....................................  

2. Ông/bà:  ...................................................  Đơn vị công tác:  ......................................  

Lập biên bản đính chính điểm thi của sinh viên với nội dung sau:  

Học kỳ: …………;     Khóa: …………………; Đợt học: ……...; Lần thi: …………….. 

Họ và tên Mã SV Lớp Học phần thi Ngày thi 
Điểm 

cũ 

Điểm 

sửa 

       

       

       

Lý do:   

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

(Biên bản này lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại Phòng KT&ĐBCLGD, 01 bản lưu tại Khoa, 01 bản lưu tại 

TT Thư viện - CNTT). 

Xác nhận của 

phòng KT&ĐBCLGD 

 

Xác nhận của 

Khoa/Bộ môn 

 

Hai CB lập biên bản 

 

 

 

 

Bộ phận Quản trị phần mềm  

Xác nhận đã cập nhật điểm vào phần mềm quản lý đào tạo 

….... giờ ……. phút, ngày: … tháng … năm 20… 
 

 

ĐT của GV: 


