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HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG LMS 

(Dành cho sinh viên) 

 

I. Đối với các bài thi hình thức trắc nghiệm (Nghe, Đọc) 

(1) Trước giờ thi 30 phút, SINH VIÊN đăng nhập LMS và vào PHÒNG THI qua Google 

Meet; 

(2) SINH VIÊN bật và kiểm tra CAMERA, MICRO, điều chỉnh CAMERA để kiểm tra và 

đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định trong khi làm bài thi trắc nghiệm trên LMS; 

(3) SINH VIÊN trình thẻ sinh viên/giấy tờ tùy thân để kiểm tra trước thời điểm bắt đầu làm 

bài.  

(4) SINH VIÊN thực hiện làm bài thi trên hệ thống LMS, dưới sự giám sát của CBCT qua 

Google Meet. Các thao tác của sinh viên cụ thể như sau: 

- Đến thời gian làm bài, sinh viên chọn ĐỀ THI, chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA và xác 

nhận bằng bấm BẮT ĐẦU để làm bài. 

- Nộp bài trước khi hết thời gian bằng cách bấm HOÀN THÀNH BÀI THI và xác nhận 

bằng NỘP BÀI VÀ KẾT THÚC.  

- Khi hết thời gian làm bài theo quy định, hệ thống sẽ tự động lưu bài thi (trường hợp 

này, sinh viên không cần phải xác nhận hoàn thành bài thi). 

- Trong trường hợp đã đến thời gian làm bài nhưng chưa thấy ĐỀ THI mở, sinh viên cần 

Refresh lại cửa sổ LMS (có thể thực hiện bằng cách bấm phím F5). 

 

 YÊU CẦU: Sinh viên phải làm bài ngay khi ĐỀ THI mở để đảm bảo đủ thời gian làm bài 

(Hệ thống sẽ TỰ ĐỘNG KHÓA khi hết thời gian làm bài). 

II. Bài thi Viết (hình thức tự luận) 

SINH VIÊN thực hiện làm bài thi trên hệ thống LMS, dưới sự giám sát của CBCT qua 

Google Meet. Các thao tác của sinh viên cụ thể như sau: 

- Đến thời gian làm bài, sinh viên chọn ĐỀ THI, chọn BẮT ĐẦU KIỂM TRA và xác 

nhận bằng bấm BẮT ĐẦU để làm bài. 

- Thực hiện làm bài thi trực tiếp trên đề thi. 

- Nộp bài trước khi hết thời gian bằng cách bấm HOÀN THÀNH BÀI THI và xác nhận 

bằng NỘP BÀI VÀ KẾT THÚC.  

- Khi hết thời gian làm bài theo quy định, hệ thống sẽ tự động lưu bài thi (trường hợp 

này, sinh viên không cần phải xác nhận hoàn thành bài thi). 

- Trong trường hợp đã đến thời gian làm bài nhưng chưa thấy ĐỀ THI mở, sinh viên cần 

Refresh lại cửa sổ LMS (có thể thực hiện bằng cách bấm phím F5). 



 YÊU CẦU: Sinh viên phải làm bài ngay khi ĐỀ THI mở để đảm bảo đủ thời gian làm bài 

(Hệ thống sẽ TỰ ĐỘNG KHÓA khi hết thời gian làm bài). 

III. Bài thi vấn đáp (Nói) 

SINH VIÊN đăng nhập vào hệ thống LMS, sau đó: 

(1) Vào PHÒNG CHỜ THI để điểm danh, kiểm tra thẻ sinh viên/giấy tờ tùy thân; 

(2) Bật và kiểm tra CAMERA, MICRO, điều chỉnh CAMERA để kiểm tra và đảm bảo các 

thiết bị hoạt động ổn định; 

(3) SINH VIÊN thực hiện các quy định trong quá trình thi (như: Luôn bật CAMERA khi 

vào PHÒNG CHỜ THI; Giữ trật tự, không trao đổi khi không có sự cho phép của CBChT; 

Trường hợp cần thiết, sinh viên phải nhấn nút giơ tay (của Google Meet) để CBChT biết, sinh 

viên bật MICRO để trao đổi sau khi CBChT cho phép phát biểu và tắt MICRO sau khi trao 

đổi xong;...) 

(4) Khi được gọi vào trình bày, các sinh viên trong nhóm chọn link PHÒNG THI và thực hiện 

các yêu cầu của CBChT. 

(5) Nộp sản phẩm theo yêu cầu lên hệ thống LMS tại mục NỘP BÀI TẬP NHÓM của môn 

thi tương ứng. 

 
 BAN KỸ THUẬT 

 


