
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM 
TRÊN MÁY TÍNH 

• Từ ngày 29/11 đến 02/12 HĐ thi tuyển công chức 
tỉnh Quảng Nam tổ chức 16 ca thi trắc nghiệm trên 
máy vi tính.  

• Thời gian mỗi thí sinh làm bài thi là 90 phút/3 môn 
(30 phút/1 môn thi) theo trình tự: môn nghiệp vụ 
chuyên ngành, môn tin học, môn ngoại ngữ (tiếng 
Anh). Giữa 2 môn thi thí sinh được nghỉ giải lao tại 
chỗ 05 phút, thí sinh không được ra ngoài phòng thi 
trong suốt thời gian thi 3 môn trắc nghiệm. 

 (môn tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc thí sinh làm bài 
thi trắc nghiệm trên giấy từ 07h30 ngày 03/12/2016). 
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DỰ THI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THÍ SINH ĐƯỢC 
MiỄN THI MÔN TIN HỌC, NGOẠI NGỮ 

• Sau khi kết thúc thi môn Trắc nghiệm chuyên ngành 
(100% ts dự thi), các thí sinh được miễn thi môn Tin 
học ra ngoài phòng thi chờ 30’, sau khi các thí sinh còn 
lại kết thúc thi môn Tin học, các thí sinh được miễn thi 
môn Tin học sẽ quay lại phòng thi để tiếp tục thi môn 
tiếng Anh.  

• Nếu thi sinh được miễn cả 2 môn Tin học và tiếng 
Anh thì thí sinh đó ra ngoài phòng thi để ký xác nhận 
kết quả điểm thi và ra về. 

• Sau khi thi 02 môn đầu, nếu thí sinh nào được miễn 
thi tiếng Anh thì thí sinh đó ra ngoài phòng thi để ký xác 
nhận kết quả điểm thi và ra về. 
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KẾT THÚC CA THI 

• Sau khi thi xong 01 ca thi, thí sinh nộp lại tờ giấy 

ghi số báo danh và mật khẩu cho Giám thị, thí sinh ra 

ngoài phòng thi ký xác nhận kết quả điểm của 3 môn 

thi./. 
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TRÌNH TỰ THI  CỦA THÍ SINH 

• Bước 1: Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi, 
kiểm tra giấy tờ (thí sinh để bên ngoài phòng 
thi những vật dụng, tài liệu không được mang 
vào phòng thi theo quy định của nội quy thi), 
chụp ảnh, cấp cho thí sinh tờ giấy có ghi số 
báo danh, mật khẩu để đăng nhập hệ thống. 

• Bước 2: Sau khi được sự đồng ý của Giám 
thị, thí sinh vào phòng thi và ngồi tại vị trí 
được Giám thị chỉ định. Thí sinh sẽ thực hiện 
mọi động tác theo huớng dẫn của Giám thị.  
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TRÌNH TỰ THI  CỦA THÍ SINH 

• Buớc 3: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống 

và bắt đầu làm bài thi. Sau khi nhận được 

tín hiệu bắt đầu làm bài từ Giám thị coi 

thi, Thí sinh điền SỐ BÁO DANH và 

MẬT KHẨU được cấp vào ô tương ứng 

và click vào nút 
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MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG 
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SAU KHI CLICK VÀO NÚT ÐĂNG NHẬP, HỆ THỐNG 
CHUYỂN SANG MÀN HÌNH LÀM BÀI THI 
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Phương án trả lời 

Câu hỏi 

Câu hỏi cuối thể hiện 

bài thi có 15 câu hỏi 



Bước 4: THÍ SINH LÀM BÀI THI 
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• Thí sinh làm bài thi bằng cách lựa chọn một trong các 

đáp án a, b, c hoặc d tương ứng với từng câu hỏi. 

 Ðể làm bài, thí sinh di chuyển con trỏ chuột tới ô chứa 

đáp án mình chọn, click vào ô đó. Hệ thống sẽ lưu lại 

câu trả lời của thí sinh và tự động chuyển sang câu hỏi 

kế tiếp. 

 



MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI 

1. Những câu màu xanh lơ           biểu thị những câu hỏi đã được trả 

lời & đáp án lựa chọn được điền bên cạnh số thứ tự câu hỏi. 

 Những câu màu xanh lá              biểu thị những câu hỏi thí sinh 

đang trả lời. 

 Những câu màu ghi           biểu thị những câu hỏi thí sinh chưa trả 

lời. 

2. Ðể di chuyển đến bất kì câu hỏi nào thí sinh chỉ cần click chuột vào 

ô có chứa câu hỏi đó. Ví dụ, thí sinh đã làm câu 1 và muốn di 

chuyển đến câu 4, thí sinh click vào ô có chữ Câu 4 như hình sau: 

 

 

 

 

3. Ðể sửa lại đáp án của một câu hỏi bất kì, thí sinh click chuột vào 

câu hỏi muốn sửa và click chuột vào ô chứa đáp án mà thí sinh 
muốn lựa chọn lại. Hệ thống sẽ tự động luu lại cho thí sinh. 
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Buớc 5: THÍ SINH HOÀN THÀNH VÀ NỘP BÀI THI 

• Sau khi đã hoàn thành các câu hỏi của mình, để nộp bài 
thi, thí sinh click chuột vào nút  
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Buớc 5: THÍ SINH HOÀN THÀNH VÀ NỘP BÀI THI 

• Sau khi thí sinh click chuột vào nút Nộp bài thi, màn 

hình sẽ hiện lên một cửa sổ yêu cầu thí sinh xác nhận về 

việc nộp bài thi 

 

 

 

 

 

 

 

• Nếu thi sinh muốn nộp bài thì click chuột vào nút Ðồng 

Ý & Nộp Bài, nếu thí sinh chưa muốn nộp bài mà muốn 

tiếp tục làm bài thi thì click chuột vào nút Bỏ Qua & Làm 
Tiếp.  
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1. Sau khi nộp bài thi, thí sinh sẽ biết ngay điểm số của mình. 

2. Không phúc khảo đối với các bài thi trắc nghiệm trên máy 

tính. Trường hợp thí sinh phát hiện câu hỏi của đề thi có sai 

sót, phải báo cáo ngay cho giám thị để xem xét, giải quyết. 

Không giải quyết các đơn khiếu nại của thí sinh sau khi kết 

thúc bài thi. 

3. Sau khi nộp bài thi, điểm số của thí sinh đã lưu lại trên hệ 

thống, thí sinh không thể quay lại để chỉnh sửa các đáp án 

của mình nữa. 

4. Thí sinh ký xác nhận vào bản kết quả điểm bài thi của 

mình sau khi kết thúc 3 môn thi, nghiêm cấm mọi hình 

thức ký thay. Thí sinh chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi 

đã ký tên xác nhận vào bản kết quả điểm thi của mình. 
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Chú ý: Nếu thí sinh đang làm bài thi mà máy tính bị hỏng thì phải 

báo ngay cho giám thị 

Trong truờng hợp này, Giám thị sẽ cấp cho Thí sinh tài khoản dự 

phòng gồm có Số báo danh và Mật khẩu mới. Thí sinh sử dụng Số báo 

danh và Mật khẩu đó để đăng nhập lại vào hệ thống để thi.  

Sau khi đăng nhập, thí sinh sẽ nhìn thấy chữ DP được điền ngay 

cạnh tên của mình tại màn hình thi. Thí sinh tiếp tục làm bài thi theo 

đúng quy trình thi./. 
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