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TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH  

TRONG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH 
(Áp dụng hình thức thi trực tuyến) 

 

I. Trách nhiệm của thí sinh trong kì thi 

1. Yêu cầu thí sinh tự đảm bảo các thiết bị liên quan: Nguồn điện, máy vi tính có kết 

nối mạng ổn định; Máy vi tính còn sử dụng tốt, phải cài và sử dụng được phần mềm Zoom, 

trình duyệt web sử dụng Firefox phiên bản mới nhất (tắt tất cả các Extensions trên trình 

duyệt (nếu có)); Máy vi tính phải có camera hoặc webcam, tai nghe, micro sử dụng tốt (file 

quay màn hình, các bài thi của thí sinh có thời gian trùng khớp vời thời gian diễn ra của 

hội đồng thi theo quy định). Nếu gặp sự cố liên quan đến các nội dung này, Trung tâm hoàn 

toàn không chịu trách nhiệm về kết quả thi của thí sinh (coi như thí sinh bỏ thi). Máy tính 

phải gỡ bỏ các phần mềm: Phần mềm giao tiếp: Zalo, Viber, Skype, Facebook 

messenger… Phần mềm hỗ trợ máy tính từ xa: Teamviewer, Ultraviewer… 

2. Có mặt tại phòng thi trực tuyến đúng thời gian quy định theo lịch thi để được hướng 

dẫn và làm thủ tục dự thi; chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng thi và hướng dẫn của cán bộ coi 

thi (CBCT) trực tuyến. Thí sinh đăng nhập vào tài khoản Zoom trước 15 phút so với kế 

hoạch thi. Thí sinh đăng nhập muộn (10 phút) kể từ thời điểm tính giờ làm bài sẽ không được 

dự thi. Yêu cầu trang phục chỉnh tề khi làm bài thi; để thẻ, CMND/CCCD trên mặt bàn, 

thuận lợi cho CBCT kiểm tra/chụp ảnh khi được yêu cầu; điều chỉnh Webcam để rõ khuôn 

mặt và không gian phía sau thí sinh ngồi. 

3. Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng một máy vi tính riêng biệt tại thời điểm thi. Không 

gian nơi thí sinh ngồi làm bài thi trong phòng kín, yên tĩnh, biệt lập với môi trường xung 

quanh, ánh sáng phù hợp để hình ảnh camera rõ nét, đảm bảo cách âm tốt. 

4. Chỉ được mang vào vị trí chỗ ngồi thi các thiết bị vật dùng để phục vụ làm bài thi 

như: bút, tẩy, giấy nháp. 

5. Không được mang vào vị thí chỗ ngồi thi điện thoại di động, vũ khí, chất gây nổ, gây 

cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng gian 

lận trong quá trình làm bài thi. 

6. Trong thời gian làm bài thi không được rời khỏi vị trí chỗ ngồi; không trao đổi, bàn 

bạc, quay cóp bài thi và phải giữ trật tự; khi có sự việc bất thường xảy ra, phải xin ý kiến 

và tuân theo hướng dẫn của Hội đồng thi qua phần nhắn tin trên Zoom. 

7. Trong phòng thi trực tuyến, phải tuân thủ các quy định sau:  

a) Nhận mã tài khoản và làm bài thi trên máy vi tính theo hình thức thi trực tuyến: 

- Nhận mã tài khoản và đăng nhập tài khoản để thực hiện làm bài thi trên máy vi tính 

theo hình thức trực tuyến. 

- Làm bài thi theo đúng hướng dẫn đối với từng phần thi hoặc từng kỹ năng thi. 

- Trong khi thi, nếu thí sinh gặp sự cố về máy vi tính hay những bất thường khác 

cần phải báo ngay cho CBCT trực tuyến thông qua phần nhắn tin trên Zoom và không 

được bật và nói qua micro. 
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- Không được thoát ra khỏi tài khoản đăng nhập trong suốt quá trình làm bài thi hoặc 

tái khởi động lại màn hình, máy vi tính, đường truyền bằng bất cứ hình thức nào. 

- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, tất cả thí sinh thực hiện các thao tác tiếp theo dưới 

sự hướng dẫn của CBCT trực tuyến. 

b) Không sử dụng bất cứ một chương trình nào khác ngoài chương trình thi đánh giá 

năng lực ngoại ngữ trên trình duyệt đã quy định trên máy vi tính trong thời gian thi. 

c) Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, có hành vi gian lận; không 

được tắt camera trong phần mềm Zoom khi đang làm bài trực tuyến. 

8. Hết giờ làm bài thi  

a) CBCT trực tuyến yêu cầu thí sinh thực hiện các thao tác để kết thúc bài thi của mình 

và thoát ra khỏi tài khoản thi của mình theo hướng dẫn. 

b) Với sự hỗ trợ của Kỹ thuật viên, CBCT trực tuyến yêu cầu từng thí sinh xác nhận 

với cán bộ coi thi trước khi nộp bài, (yêu cầu thí sinh xem kỹ lại bài làm của mình trước khi 

nộp bài thi) theo hướng dẫn. Đối với phần thi nói, kỹ thuật viên cùng CBCT trực tuyến và 

thí sinh kiểm tra tệp ghi âm đã lưu trên máy chủ.  

II. Xử lý thí sinh vi phạm quy chế 

1. Các trường hợp sau sẽ bị xử lý bằng hình thức lập biên bản đình chỉ thi và hủy kết 

quả bài thi. Cụ thể: 

a) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác bằng bất kỳ hình thức nào. 

b) Copy bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác copy bài mình. 

c) Cố tình làm bài thi muộn, không theo thời gian và hiệu lệnh của Hội đồng. 

d) Mang vật dụng trái phép vào phòng thi: Điện thoại đi động, vũ khí, chất gây nổ, gây 

cháy, đồ uống có cồn, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng gian 

lận trong quá trình làm bài thi. 

đ) Gửi đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào vị trí làm bài thi. 

e) Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa 

chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp. 

f) Để người khác không có nhiệm vụ gì trong kỳ thi đến gần vị trí chỗ ngồi làm bài thi. 

i) Máy tính có các phần mềm: Phần mềm giao tiếp: Zalo, Viber, Skype, Facebook 

messenger… Phần mềm hỗ trợ máy tính từ xa: Teamviewer, Ultraviewer… 

2. Một số trường hợp xử lý khác: 

- Nếu thí sinh không đủ điều kiện tham gia thi tiếp (ví dụ: mất điện, mất mạng internet, 

hỏng máy tính…..), Ban Coi thi sẽ thông báo cho Cán bộ coi thi thu bài từ xa bằng chức 

năng của phần mềm thi. Thí sinh bị hủy bài thi. 

- Nếu thí sinh không mở toàn màn hình, hoặc chuyển hay mở 1 phần mềm/ứng dụng 

khác sẽ bị hệ thống tạm dừng thi. Nếu bị tạm dừng nhưng thí sinh không lý giải được là 

nguyên nhân khách quan thì thí sinh sẽ bị thu bài từ xa bằng chức năng của phần mềm; thí 

sinh bị hủy bài thi. Nếu CBCT xác nhận đó là lỗi khách quan sẽ cho thí sinh thi tiếp và 

thí sinh nhấn F5 để Refresh lại phần mềm để tiếp tục thi tại thời điểm dừng. 

- Các tình huống khác, tùy tình hình cụ thể Hội đồng thi sẽ thông báo trực tiếp trong 

quá trình tổ chức thi. 


