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TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HƯỚNG DẪN  

THÍ SINH THI TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH 

 

1. ĐĂNG NHẬP 

 Khi thí sinh ngồi đúng thứ tự máy đã qui định, sẽ thấy trên màn hình máy tính 

như sau: 

 

 Thí sinh phải gõ: 

 Tên đăng nhập: MÃ SỐ THÍ SINH, bao gồm cả dấu “.” ngăn cách giữa 

các số. 

 Mật khẩu: sẽ được cung cấp khi thi 

 Sau khi đăng nhập, thí sinh sẽ thấy trên màn hình như hình bên dưới, nhấp chuột 

vào ô “Làm bài thi” khi có hiệu lệnh của giám thị. 

 

2. LÀM BÀI THI 

 Thí sinh sẽ thấy trên màn hình: thời gian làm bài và tổng số câu hỏi thay đổi theo 

từng đề: 

MSSV: 00.01.08.1.234 

123456 

Nhấn chuột hoặc Enter 

BIỂU MẪU 10 



2/5 
 

 

 Dùng chuột chọn vào câu trả lời a, b, c, d thích hợp. Thí sinh có thể chọn lại 

bằng cách nhấn vào lựa chọn khác. Sau đó nhấn chuột vào ô ‘Đồng ý”, chương 

trình sẽ tự động sang câu trắc nghiệm tiếp theo. 

 Nếu muốn bỏ qua câu trắc nghiệm, nhấn chuột vào ô “Bỏ qua câu này”. 

 Nếu muốn quay lại câu trắc nghiệm trước mới làm, nhấn chuột vào ô “Quay lại 

câu trước”. 

 Trường hợp đề thi có tình huống lâm sàng thì tình huống sẽ được lặp lại trong 

mỗi câu hỏi. 

 Câu đã trả lời sẽ có màu xanh dương, câu chưa trả lời sẽ có màu cam. 

 

 

 Thí sinh có thể quay lại làm tiếp các câu trắc nghiệm chưa hoàn thành bằng 

cách nhấn chuột vô các câu đó trên “Danh sách câu hỏi”. 

 Thí sinh có thể xem lại các câu hỏi đã trả lời bằng cách nhấn vô từng câu hỏi 

và lúc này vẫn có thể thay đổi đáp án lựa chọn.  

Tổng cộng có 50 câu 
trong đề thi 

Thời 
gian 

làm bài  

Chọn câu trả lời 
 

Nhấn “Đồng ý” để sang câu tiếp 
theo 

Câu 4 và câu 6 SV đã bỏ qua 

Các câu chưa làm 

Các câu 
đã làm 

Tuyệt đối không nhấn vào khi chưa làm bài xong 
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3. NỘP BÀI THI 

 Sau khi thí sinh đã rà soát lại bài thi và muốn nộp bài, nhấn vô “Đã hoàn 

thành, nộp bài thi”, sẽ xuất hiện trên màn hình bảng đề nghị nhập lại mật khẩu 

để nộp bài, và sau đó nhấn vào ô “Xác nhận”. 

 

 

 

 

 Sau đó, màn hình sẽ xuất hiện: 

123456 

SV đã làm hết đề thi, còn câu 
4 và câu 6 chưa làm. Nhấn vô 
để làm tiếp hoặc bỏ qua. 
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 Trong trường hợp thời gian làm bài đã hết mà thí sinh chưa làm xong bài 

thi, chương trình sẽ tự động tắt và xem như nộp bài. Kết quả bài thi trong 

trường hợp này được tính trên các câu trắc nghiệm thí sinh đã hoàn thành. 

4. CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH THI TRÊN MÁY 

 Trong quá trình làm bài, nếu thí sinh phạm lỗi, giám thị sẽ gửi thông báo đến 

máy thí sinh. Tùy vào lỗi vi phạm, hình thức kỷ luật sẽ thay đổi : 

 Nhìn bài lần 1; trao đổi bài lần 1: NHẮC NHỞ và không bị trừ điểm. 

 Nhìn bài lần 2; trao đổi bài lần 2:  KHIỂN TRÁCH và bị trừ 25% số điểm. 

 Trao đổi giấy nháp, nhìn vào màn hình của thí sinh khác, bị khiển trách 1 

lần: CẢNH CÁO và bị trừ 50% số điểm. 

 Mang vật dụng trái phép theo qui định; có hành động gây gổ, đe dọa giám 

thị coi thi hay thí sinh khác, đã bị cảnh cáo 1 lần: ĐÌNH CHỈ THI và bị 0 

điểm. 

 

 

 

LỖI VI PHẠM 

Bạn đã thi xong  

LỖI VI PHẠM 
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5. GHI CHÚ: 

Trường hợp 1: Kỳ thi chỉ có 1 đợt hoặc đợt 1 của kỳ thi gồm nhiều đợt thi 

 Thời gian làm bài vẫn tiếp tục tính nếu thí sinh đi vệ sinh trong khi làm bài thi. 

 Tính từ thời gian bắt đầu làm bài thi, nếu: 

+ Thí sinh có mặt trước 15 phút: vẫn được làm bài thi nhưng bài thi sẽ được thu 

cùng lúc với các bài thi khác trong ca thi đó. 

 Thí sinh có mặt từ 15 phút trở đi: không được tham gia kỳ thi. 

Trường hợp 2: Ca 2 trở đi của kỳ thi gồm nhiều ca thi 

 Thí sinh có mặt sau 15 phút so với thời điểm phải tập trung tại phòng cách ly sẽ 

không được tham gia kỳ thi./. 


