
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ -TÀI CHÍNH TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TRÊN MÁY VI TÍNH   

(theo các mốc thời gian cụ thể)   

Kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3-5 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  

  
  

Thời gian  Nội dung  

7g00 – 7g30  

- Thí sinh có mặt tại điểm thi để xác định phòng thi, đối chiếu 

thông tin trong Danh sách thí sinh dự thi, nếu có sai sót thông 

tin trên Danh sách thì thực hiện điều chỉnh trên Phiếu điều 

chỉnh thông tin cá nhân khi vào phòng thi.  

- Thí sinh không mang tư trang vào khu vực thi (kể cả đồng hồ, 

điện thoại, ví tiền). Trường hợp bất khả kháng, thí sinh liên hệ 

Phòng Hội đồng thi để gửi túi vật dụng và nhận phiếu. Giữ 

phiếu để nhận lại túi vật dụng vào cuối giờ (Tốt nhất là hạn 

chế mang theo vật dụng).  

- Trước khi vào phòng thi, sẽ có kiểm tra an ninh nhằm kiểm 

soát, ngăn chặn việc thí sinh mang vật dụng trái phép vào 

phòng thi.  

7g30 – 7g55  

- Thí sinh được gọi vào phòng thi, xuất trình: Phiếu báo dự thi 

và Giấy tờ tùy thân có ảnh (một trong các loại: CMND, hộ 

chiếu, bằng lái xe) để CBCT kiểm tra trước khi vào phòng.   

- Thí sinh (TS) sử dụng Phiếu tài khoản (kiêm giấy nháp) được 

phát để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện làm bài thi trên 

máy.   

- TS điền chính xác tài khoản đăng nhập và mật khẩu.   

- Sau khi đăng nhập, TS cần kiểm tra thông tin cá nhân xuất 

hiện trên giao diện thi, kiểm tra tình trạng hoạt động của 

microphone và tai nghe (thực hiện theo hướng dẫn trên máy 

tính), bàn phím, chuột. Sau khi nhận được thông báo của 

CBCT, thí sinh nhấn nút nhận đề để vào thi.  

8g00 - khoảng 

11h00  

  

- Thí sinh thi cả 04 môn Nghe, Đọc, Viết, Nói trên máy vi tính. 

+ Thí sinh làm bài thi kỹ năng Nghe (khoảng 40 phút).  

+ Thí sinh làm bài thi kỹ năng Đọc (thời gian làm bài 60 phút).  

+ Thí sinh làm bài thi kỹ năng Viết (thời gian làm bài 60 phút).  

+ Thí sinh làm bài thi kỹ năng Nói (khoảng 12 phút)  



 *Trong quá trình làm bài thi:  

- TS phải làm lần lượt từng kỹ năng, hết kỹ năng nghe mới đến 

kỹ năng đọc, viết và nói. Thí sinh làm xong bài trước thời gian 

quy định của từng kỹ năng thì thời gian thừa sẽ không được 

cộng thêm vào các kỹ năng tiếp theo.   

- TS được tự do thay đổi phương án trả lời trong thời gian làm 

bài của từng phần thi. Khi hết thời gian của từng kỹ năng, hệ 

thống sẽ tự động chuyển sang kỹ năng tiếp theo. TS không thể 

quay lại các kỹ năng đã kết thúc trước đó để sửa chữa hoặc 

làm lại.  

- Thí sinh phải “LƯU BÀI” sau khi hoàn thành mỗi part.  

- Để chuyển part hay kỹ năng, thí sinh click vào nút “TIẾP 

TỤC”.  

- Trong quá trình làm bài, nếu có bất thường thí sinh cần báo 

cáo ngay với CBCT để được xử lý kịp thời.  

- TS tuyệt đối không được tắt trình duyệt làm bài thi, không tắt 

máy tính sau khi đã hoàn thành bài thi; tuyệt đối không được 

mở và chơi các trò chơi có sẵn trên máy tính khi đã làm xong 

bài thi, không được ấn bất kỳ một phím nào trên bàn phím 

hoặc kích chuột vào màn hình máy vi tính trong PHẦN THI 

NÓI.  

- Thí sinh phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi 

hành vi gian lận, không được xem bài của thí sinh khác, không 

được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài. Các trường 

hợp vi phạm đều bị lập biên bản và xử lý theo quy định.  

* Hết thời gian làm bài thi:  

- Để kết thúc phần thi của mình, thí sinh nhấn nút “NỘP BÀI”, 

sau đó chọn “ĐỒNG Ý” để xác nhận về việc nộp bài của mình 

và ký tên vào Biên bản nộp bài thi.   

- Thí sinh chỉ được rời phòng thi sau khi CBCT đã kiểm tra việc 

lưu bài thi của thí sinh và cho phép thí sinh ra về.  

 

  

HỘI ĐỒNG THI 


