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HƯỚNG DẪN SV THI THEO PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN
I. YÊU CẦU CHUNG
I.1 – Trước ca thi
- Sinh viên (SV) thường xuyên theo dõi cập nhật lịch thi trên Cổng thông tin SV
(https://sv.dhcnhn.vn)
- Với các học phần Ngoại ngữ thi trên hệ thống EOP, SV cần đăng nhập hệ thống EOP
(https://eop.edu.vn) trước ít nhất 2 ngày để kiểm tra mật khẩu đăng nhập tài khoản

EOP. Nếu sinh viên chưa có hoặc quên mật khẩu thì xin cấp lại.
- Trong trường hợp trùng lịch thi (ngày thi, ca thi) thì SV gọi điện hoặc nhắn zalo đến
số hotline của TTKT (0904.562.125) ít nhất 01 ngày trước ca thi để xin đổi ca thi.
- Nếu sinh viên SV không thể tham gia ca thi vì những lý do bất khả kháng như bị ốm,
mất điện, thiếu hoặc hỏng thiết bị… SV cần báo với giáo viên chủ nhiệm lớp TRƯỚC
THỜI ĐIỂM CA THI BẮT ĐẦU để GVCN xác nhận đủ điều kiện thi bổ sung.
- SV đọc kỹ tài liệu “Hướng dẫn SV thi trực tuyến” phiên bản cập nhật ngày…
trước khi tham gia thi.
- Nộp kết quả đề tài/báo cáo trên hệ thống (đối với các hình thức đánh giá yêu cầu nộp
báo cáo/kết quả như BTL/Tiểu luận/Đồ án…) theo định dạng và thời gian quy định
của giảng viên hướng dẫn.
- Chuẩn bị đủ thiết bị để tham gia thi trực tuyến, cụ thể:
 Với các hình thức thi vấn đáp, thuyết trình và bảo vệ đồ án, sinh viên chuẩn bị
một thiết bị có camera, loa, micro để tham gia thi.
 Với các hình thức khác như THI TỰ LUẬN, THỰC HÀNH, THI TRÊN MÁY
TÍNH, THI KẾT HỢP CÁC MÔN NGOẠI NGỮ TRÊN EOP… SINH VIÊN
CẦN CHUẨN BỊ 02 THIẾT BỊ để tham gia thi (trong đó ít nhất một thiết bị có
camera, micro và loa hoạt động tốt). Đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản email
và các ứng dụng đang mở trên các thiết bị sử dụng để tham gia thi.
Thiết bị số 1 (nên sử dụng điện thoại): Truy cập vào phòng thi trên Zoom để CBCT
quan sát quá trình làm bài của SV. Thiết bị số 1 bắt buộc có camera, micro và loa.
Thiết bị vào zoom được đặt ở vị trí phù hợp có góc quay đủ rộng (xem ảnh minh họa)
để CBCT đồng thời nhìn được mặt SV cùng thao tác làm bài (đối với hình thức tự
luận viết trên giấy) hoặc màn hình bài làm trên thiết bị số 2 (đối với hình thức làm
bài trực tiếp trên đại học điện tử). Thiết bị phải đủ pin để hoạt động liên tục trong
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khoảng 2-4 giờ. Nếu dùng điện thoại, SV nên để chế độ không nhận cuộc gọi đến để
tránh bị gián đoạn khi đang tham gia thi.

Thiết bị số 2 (nên là máy tính): Sau khi vào zoom bằng thiết bị số 1, SV đăng
nhập vào hệ thống https://sv.dhcnhn.vn vào phần thi online nếu thi trên hệ thống
ĐH Điện tử và đăng nhập vào hệ thống https://eop.edu.vn nếu thi ngoại ngữ trên hệ
thống EOP.
- Đối với hình thức thi tự luận hoặc kết hợp tự luận-trắc nghiệm trên giấy, SV chuẩn bị:
 Giấy A4 (phần tiêu đề viết theo mẫu ở Phụ lục 1) và dụng cụ cần thiết để làm
bài thi. Nếu muốn chữ viết được thẳng hàng, SV có thể chuẩn bị 1 tờ giấy kẻ
dòng đậm để dưới tờ giấy thi để căn dòng khi viết. (Lưu ý SV KHÔNG KẺ
DÒNG trực tiếp vào tờ giấy thi, KHÔNG DÙNG KHỔ GIẤY KHÁC và chỉ
làm bài thi TRÊN MỘT MẶT giấy).
 SV nên sử dụng BÚT MỰC NƯỚC mầu xanh hoặc đen thay cho việc sử dụng
bút bi để chất lượng bản quét (scan) tốt hơn.
- Mặc TRANG PHỤC NGHIÊM TÚC, LỊCH SỰ khi tham gia thi trực tuyến sinh viên,
nếu không sẽ bị mời khỏi phòng thi.
- SV đăng nhập vào phòng thi zoom 10 phút trước khi ca thi bắt đầu để kiểm tra thiết bị,
đường truyền, headphone…
- Sắp xếp vị trí ngồi thi thi riêng yên tĩnh, đủ ánh sáng, đường truyền internet ổn định để
tham gia thi (chú ý không có người khác trong phòng khi tham gia ca thi), tránh khu vực
có nhiều tiếng ồn hoặc có nhiều người. Nếu khu vực dự thi của SV liên tục phát tiếng ồn
gây ảnh hưởng đến các SV khác trong cùng phòng thi zoom. CBCT sẽ mời SV ra khỏi
phòng thi để tham gia thi bổ sung sau.
- Với các học phần Ngoại ngữ thi trên hệ thống EOP. SV đăng nhập vào hệ thống EOP
(https://eop.edu.vn) để làm bài thi. Chuẩn bị tai nghe phù hợp để làm bài trên hệ thống
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EOP (Không sử dụng loa ngoài khi tham gia thi các học phần Ngoại ngữ).
Lưu ý:
 Luyện tập thao tác quét (scan) bài thi, lưu file PDF và gửi file PDF bài thi lên
hệ thống đại học điện tử bằng điện thoại và máy tính đối với hình thức thi tự luận
trực tuyến (Phụ lục 2 và 3).
 Đọc kỹ hướng dẫn vào phòng thi (zoom) thông qua tài khoản điện tử của SV
trên trang đại học điện tử của Nhà trường (Phụ lục 4).
 SV không đồng thời đăng nhập vào phòng Zoom trên nhiều hơn 01 thiết bị điện
tử. Nếu bị phát hiện vi phạm sẽ bị đình chỉ thi.
 Trước giờ thi phải đăng xuất (log out/Sign out) khỏi toàn bộ các tài khoản
zoom hoặc các ứng dụng khác như email, zalo, facebook, viber đang sử dụng.
 Cài phần mềm zoom trên thiết bị sử dụng để tham gia thi, tại cửa sổ “Khởi chạy
cuộc họp” thì KHÔNG chọn “Tham gia từ trình duyệt của bạn”.
I.2 – Trong ca thi
- SV tham gia vào phòng thi zoom thông qua cổng https://sv.dhcnhn.vn, không được
tham gia phòng thi zoom bằng tài khoản cá nhân. Trường hợp vi phạm sẽ bị CBCT mời
ra (Remove) khỏi phòng thi và sẽ không quay lại được phòng thi và nếu có nộp bài cũng
không được chấm. (Cách đăng nhập zoom bằng tài khoản SV trên đại học điện tử theo
hướng dẫn phụ lục 4).
- Xuất trình thẻ SV/CMTND/CCCD/hộ chiếu khi CBCT yêu cầu.
- Trong suốt quá trình thi: SV phải bật camera, micro và loa. Đối với hình thức thi tự
luận, thực hành trên máy, thi trực tiếp trên trang Đại học điện tử, yêu cầu SV đặt máy
quay góc rộng, để đảm bảo nhìn thấy mặt SV, thao tác làm bài, giấy làm bài hoặc màn
hình làm bài của SV. Sinh viên phải thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của CBCT, nếu
không tuân thủ sẽ bị xử lý (tham khảo bảng hình thức xử lý vi phạm)
- Nếu SV bị phát hiện có hành vi gian lận như: sử dụng tài liệu không được cho phép,
GHI THÔNG TIN CÁ NHÂN vào bài thi, đánh dấu bài thi, sử dụng file scan bài thi của
người khác, nhờ người thi hộ hoặc nhắc bài, bài thi có 2 nét chữ trở lên, … sẽ bị xử lý
theo các mức xử lý tương ứng (Áp dụng theo quy định xử lý vi phạm với hình thức thi
trực tiếp).
- Nộp bài lên hệ thống: SV thực hiện theo hướng dẫn của CBCT. Riêng đối với hình
thức thi tự luận trực tuyến, SV lưu ý trong vòng 10 phút sau khi hết thời gian làm bài,
thí sinh phải hoàn thành việc quét (scan) tất cả các trang bài làm và lưu thành MỘT file
5

Version 06_Updated 25/010/2021

PDF, gửi file PDF bài làm của mình lên hệ thống (Hướng dẫn scan và gửi trên hệ thống
ĐHĐT tại Phụ lục 2 và 3). Chụp lại màn hình nộp bài thi thành công để làm minh chứng
khi cần thiết.

ĐỐI VỚI MÔN THI THEO HÌNH THỨC TỰ LUẬN
LƯU Ý: Tuyệt đối không ghi thông tin cá nhân (Họ tên, mã sinh viên, số báo danh …)
hoặc các ký tự đặc biệt, … không liên quan đến đề thi trong bài thi. Nếu phát hiện
những trường hợp như trên thì bài thi sẽ bị ghi nhận là đánh dấu bài và nhận điểm 0.
- Sau khi nhận đề thi, SV viết tay câu trả lời lên giấy A4 (viết một mặt và nên dùng bút
mực nước để chất lượng bản quét bài làm được rõ nét nhất)
- Chỉ được dùng một màu mực trong bài làm (trừ hình vẽ đường tròn - vẽ bằng bút chì
hoặc theo yêu cầu đặc biệt của đề bài).
- Khi CBCT thông báo còn 5 phút, SV VIẾT SỐ THỨ TỰ TRANG ở cuối trang của tất
cả các tờ giấy thi, VIẾT TỔNG SỐ TRANG lên phần tiêu đề của trang đầu tiên của bài
làm (theo mẫu phụ lục 1)
- SV phải kiểm tra nội dung, chất lượng hình ảnh và số trang trên file PDF bài làm của
mình trước khi nộp bài lên hệ thống. Sau khi hệ thống ghi nhận bài đã được nộp thành
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công, SV sẽ không được nộp lại hoặc hủy bài. Các SV đã tham gia thi và nộp bài thành
công sẽ không được thi bổ sung.
- Đặt tên file bài thi theo cú pháp “Ngày thi_ca thi” (Vd. 120621_ ca7h45) để tránh đẩy
lên (upload) nhầm file bài làm của các môn thi hoặc ca thi khác. SV chỉ đổi tên file chứ
không được đổi định dạng file.
- SV chỉ được upload 01 file PDF bài làm cho mỗi môn thi, KHÔNG UPLOAD FOLDER
HOẶC NHIỀU FILE PDF cho cùng một môn.
- Không được đặt mật khẩu cho file bài làm.
- Chỉ được rời khỏi phòng zoom sau khi CBCT đã kiểm tra đủ file upload bài thi, thông
báo những thí sinh nộp bài thành công, không thành công và tuyên bố kết thúc ca thi.

BÀI THI KẾT HỢP (TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN) THỰC HIỆN TRÊN HỆ
THỐNG ĐẠI HỌC ĐIỆN TỬ
- Khi đánh máy phần thi tự luận, SV cần thực hiện lưu (save) khi muốn chuyển sang làm
câu khác hoặc khi quay lại câu đó làm bổ sung thêm.
- Khi hiệu lệnh của CBCT (đọc mật khẩu đề) thì thời gian làm bài sẽ được tính, khi
CBCT tuyên bố hết giờ hệ thống sẽ tự đóng và SV không có quyền làm bài hay nộp bài.
- Thời gian được đếm ngược trên hệ thống điện tử, khi hết giờ bài thi sẽ tự động nộp.
SV có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc.
- Khi gặp sự cố trong lúc làm bài sinh viên báo cho CBCT trong phòng Zoom để được
hỗ trợ.
BÀI THI KẾT HỢP (TRẮC NGHIỆM + TỰ LUẬN) THỰC HIỆN TRÊN HỆ
THỐNG EOP
- Với các học phần ngoại ngữ thi trên hệ thống EOP, SV sử dụng thiết bị số 1 truy cập
vào trang https://eop.edu.vn sau đó vào mục “kế hoạch thi”, điền mã sinh viên sau đó
chọn “tra cứu” để nhìn toàn bộ lịch thi các môn ngoại ngữ. SV chọn đúng môn thi, ca thi
và kích vào mã dự thi tương ứng để đăng nhập vào phòng thi zoom. Đổi tên hiển thị trên
zoom theo hướng dẫn của CBCT (II.2. Thao tác trên hệ thống EOP)
- Thi trên hệ thống EOP, SV tuyệt đối không được chuyển “Tab”, chuyển màn hình trên
thiết bị tham gia thi (thiết bị số 2). Nếu phải đổi thiết bị thi số 2 do điều kiện bất khả
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kháng, SV trao đổi với CBCT để nhận “mã dự thi” mới.
 Lưu ý: Nếu gặp sự cố trong quá trình thi, SV cần liên lạc ngay cho CBCT trên Zoom
hoặc Trung tâm Khảo thí theo số hotline: 0904.562.125 hoặc qua ứng dụng Zalo theo
số hotline để được hướng dẫn giải quyết.
I.3 – Sau ca thi
- SV nộp bài thành công cần lưu bài thi tự luận (bản cứng) để đối chiếu khi có yêu cầu
từ Nhà trường.
- Các SV nộp bài thi không thành công (hoặc gặp sự cố trong quá trình tham gia thi)
hoàn thiện PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ LỖI GẶP PHẢI TRONG QUÁ
TRÌNH DỰ THI TRỰC TUYẾN trên trang thi online của SV muộn nhất 1 giờ sau
khi ca thi kết thúc (thời gian báo lỗi được tính theo thời gian được ghi nhận trên hệ
thống).

-

Thông tin SV cung cấp sẽ được rà soát, đối chiếu với biên bản coi thi và thông

tin lưu trên hệ thống để xác định quyền dự thi bổ sung của SV.

- SV thi các học phần Ngoại ngữ trên hệ thống EOP có thể chọn “Hoàn thành” để nộp
bài hoặc hết giờ hệ thống sẽ tự động nộp bài. SV thoát khỏi hệ thống EOP, giữ nguyên
phần Zoom để chuyển sang phần thi vấn đáp (nếu có). Sinh viên chỉ được rời khỏi
phòng Zoom sau khi CBCT tuyên bố kết thúc ca thi và cho phép rời phòng thi trực
tuyến.
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II. CÁC BƯỚC THAO TÁC TRÊN HỆ THỐNG
II.1 - Thao tác trên hệ thống đại học điện tử
II.1.1 - Chuẩn bị trước ca thi
Đối với các hình thức yêu cầu nộp kết quả đề tài/báo cáo, SV phải gửi lên hệ thống
theo quy định của giảng viên hướng dẫn.
Các bước thao tác nộp bài thi trực tuyến trên hệ thống đại học điện tử như sau:
Bước 1: SV truy cập Cổng thông tin SV (https://sv.dhcnhn.vn) vào tài khoản SV trên hệ
thống, vào chọn mục “Thi Online” như trong hình dưới. SV Click chọn “Tham gia thi”
với môn thi tương ứng.

Bước 2: Chọn ca thi, môn thi

Bước 3: Chọn “Nộp BTL/ĐA”
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Bước 4: Giao diện “Nộp BTL/ĐA”  chọn nhóm – chọn “Nộp bài”

Bước 5: Giao diện SV đẩy file dữ liệu lên hệ thống (upload file)  Hoàn thành nộp bài

Lưu ý:
(1) Khu vực upload file (có 2 hình thức: kéo thả file trực tiếp/Click vào upload file)
chú ý dung lượng tối đa và số lượng file được up lên hệ thống
(2) Hệ thống chỉ thu các file có định dạng và dung lượng tối đa theo quy định của giảng
viên hướng dẫn.
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Sau khi upload file lên  Click “Lưu những thay đổi”

- Click “Gửi bài”: Khi SV chắc chắn nộp bài

- Click vào ô “Bạn có chắc chắn muốn gửi bài…”  Click “Tiếp tục” để hoàn thành,
Click “hủy bỏ” để làm lại
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II.1.2 - Trong ca thi
Bước 1: Thiết bị số 1 đăng nhập hệ thống để vào zoom.
SV truy cập Cổng thông tin SV (https://sv.dhcnhn.vn) vào tài khoản SV trên
hệ thống, Click mục “Thi Online” như hình dưới. SV Click chọn “Tham gia thi” với
môn thi tương ứng.

Bước 2: Click vào môn thi/ngày thi/ca thi theo lịch

Bước 3:
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Version 06_Updated 25/010/2021

Thiết bị 1: Click vào link zoom trong phòng thi trực tuyến và thực hiện theo hướng
dẫn của CBCT hoặc hướng dẫn của hệ thống.

LƯU Ý: Với hình thức thi báo cáo Bài tập lớn, Vấn đáp, Báo cáo đồ án SV chỉ cần
thực hiện phần thi trên 1 thiết bị.
Thiết bị 2: Khi hình thức đánh giá là Tự luận, Thực hành, Thi trên máy tính làm bài
trực tiếp trên hệ thống ĐHĐT
Thực hiện lại bước 1, 2 như thiết bị 1, sau đó vào đề thi
+ Hình thức thi tự luận, thực hành SV Click vào mục đề thi và thực hiện theo hướng
dẫn của CBCT hoặc hướng dẫn của hệ thống:

+ Hình thức thi trực tiếp trên đại học điện tử
o Click “Đề thi”
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o Click “Bắt đầu làm bài/kiểm tra”

o Nhập mật khẩu đề thi do CBCT cung cấp

Đặc biệt lưu ý: Trong quá trình làm bài thi, SV không được chuyển Tab trên thiết
bị tham gia thi hoặc chuyển thiết bị đăng nhập và Không được trao đổi riêng với SV
khác dưới mọi hình thức.
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II.1.3 - Sau ca thi
Đối với hình thức thi tự luận trực tuyến trong vòng 10’ phút sau khi ca thi kết
thúc, thí sinh phải hoàn thành đẩy dữ liệu bài làm (Scan bài thi định dạng file PDF)
của mình lên hệ thống đại học điện tử theo các bước sau đây:
Bước 1: Click vào thư mục “Nộp bài thi”

Bước 2: Click vào nút “Nộp bài”

Bước 3: Giao diện upload file (Hệ thống chỉ nhận các file PDF)
Sau khi upload file lên hệ thống xong  Click “Lưu những thay đổi”

Lưu ý: Khu vực upload file (có 2 hình thức: kéo thả file trực tiếp/Click vào upload file)
chú ý dung lượng tối đa và số lượng file được upload lên hệ thống
Click “Gửi bài” nếu SV chắc chắn nộp bài
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Click vào ô “Bạn có chắc chắn muốn gửi bài…”  Click “Tiếp tục” để hoàn thành,
Click “Hủy bỏ” để làm lại.

Lưu ý:
- SV chụp lại màn hình thông báo đã nộp bài thi thành công để lưu minh chứng. Sau khi
nộp bài xong SV quay lại phòng zoom chờ thông báo của CBCT.
- SV lưu giữ bài thi (bản cứng) để thực hiện đối khi có yêu cầu từ Nhà trường.
- Đối với các hình thức khác, thực hiện theo yêu cầu của CBCT.
II.2 - Thao tác trên hệ thống EOP
Thiết bị 1: Truy cập vào Zoom
Bước 1: Trước giờ thi 30 phút, truy cập vào https://eop.edu.vn
-

Click “Kế hoạch thi”

-

Trong mục “Mã sinh viên” điền mã sinh viên  Click “Tra cứu”
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Bước 2:
-

Chọn ca thi tương ứng

-

Trong cột “Mã dự thi”  Click mã tương ứng để vào link zoom

Bước 3: Thao tác đổi tên sau khi vào phòng thi zoom
Click vào biểu tượng “Participants” phía cuối màn hình zoom

Chọn tên của mình Click “More”
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Click “Rename”

Đổi tên theo cú pháp họ và tên SBD

Bước 4: Chỉnh góc quay của thiết bị để chiếu được đồng thời mặt của sinh viên, thao
tác làm bài và màn hình thiết bị số 2, bật camera, bật micro.
Bước 5. Tuân theo chỉ dẫn của CBCT trong phòng Zoom. Ghi lại số điện thoại của
CBCT để liên lạc trực tiếp ngay khi gặp sự cố trong khi làm bài thi.
Thiết bị 2: Thực hiện làm bài thi
Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản EOP (https://eop.edu.vn). Trong mục
“Thi trên máy”, hệ thống hiển thị các Kỳ thi/Đợt thi sinh viên có thể tham gia.
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Sau khi truy cập Đợt thi, Sinh viên nhìn thấy phòng thi của mình ở trạng thái ĐÓNG
(Phòng thi chưa được cho phép vào làm bài).

Bước 2: Sau khi CBCT yêu cầu Sinh viên bắt đầu làm bài, phòng thi sẽ được chuyển
sang trạng thái MỞ. (Sinh viên nên bấm F5 để làm mới trang)
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Tại đây, Sinh viên click vào phòng thi, chọn “Bắt đầu làm bài” và thực hiện bài thi.

Bước 3: Khi đã làm xong bài thi, chọn “Hoàn thành” để nộp và kết thúc bài thi hiện tại.

Bước 4: Sau khi kết thúc phần thi trên hệ thống EOP (https://eop.edu.vn) Sinh viên
sẽ chuyển sang thi vấn đáp. Lúc này, Sinh viên thoát khỏi hệ thống EOP, giữ nguyên
phần Zoom để chuyển sang thi nói (nếu có).
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III. LƯU Ý MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH
Trường hợp 1:
SV bị out khỏi hệ thống khi đang tham gia thi các môn theo hình thức vấn đáp,
BTL/TL/ĐA kết hợp vấn đáp, nếu SV đăng nhập vào lại được hệ thống trong thời gian
của ca thi và vẫn hoàn thành phần vấn đáp của giáo viên thì điểm sẽ vẫn được tính như
bình thường.
Trường hợp 2:
SV bị out khỏi hệ thống khi đang tham gia thi theo hình thức tự luận, trắc nghiệm,
thực hành, thí nghiệm, nếu SV có thể đăng nhập trở lại trong vòng 10 phút CBCT sẽ
cho phép SV tiếp tục làm bài thi.
Trường hợp 3:
SV bị out khỏi hệ thống khi đang tham gia thi theo hình thức tự luận, trắc
nghiệm/thực hành/thí nghiệm, nếu thời gian out khỏi hệ thống nhiều hơn 10 phút CBCT
sẽ không cho phép SV tham gia làm bài thi tiếp (thông qua chế độ phòng chờ). Trong
trường hợp này SV nhắn tin qua ứng dụng Zalo số hotline của TT Khảo thí
(0904.562.125) đồng thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp để ghi nhận lại và điền vào
google form “Phiếu cung cấp thông tin xin thi bổ sung” trên trang đại học điện tử.
Trường hợp 4:
SV không thể hoàn thành bài thi vì những lý do bất khả kháng như đau, ốm …
SV báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp để ghi nhận lại và điền vào google form “Phiếu
cung cấp thông tin xin thi bổ sung” theo đường link tại trang thi online trên hệ thống
Đại học Điện tử, đồng thời nhắn tin qua ứng dụng Zalo số hotline của TT Khảo thí
(0904.562.125)
Trường hợp 5:
SV không thể tham gia thi trực tuyến vì lý do bất khả kháng (vd. Không đủ thiết bị,
mất điện…) SV cần báo cáo giáo viên chủ nhiệm lớp trước khi ca thi bắt đầu để
được xác nhận đủ điều kiện thi bổ sung. Ngay sau khi đủ điều kiện thực hiện tập trung
tại Trường, SV thuộc trường hợp 3,4 và 5 sẽ được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn làm
đơn xin thi bổ sung và được tổ chức thi theo phương thức trực tuyến tại phòng máy tính
của Nhà trường.
Trong quá trình tham gia thi trực tuyến, SV phải tuyệt đối tuân thủ các hướng
dẫn và yêu cầu của CBCT. Trong trường hợp SV không thực hiện theo yêu cầu,
CBCT sẽ dừng quyền tham gia thi của SV đồng thời lập biên bản xử lý theo quy
định.
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Phụ lục 1: Mẫu giấy thi tự luận trực tuyến (A4)
BÀI THI MÔN:……………………………………..
MÃ HỌC PHẦN: ………………..…………………
MÃ ĐỀ:………………………………….…………..
Tổng số tờ giấy thi:. ………… tờ (ghi bằng số); ………tờ (ghi bằng chữ)
BÀI LÀM

---HẾT---

Trang ……./………
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Phụ lục 2: Hướng dẫn SV sử dụng phần mềm quét (Scan) và upload
bài làm trên điện thoại dùng hệ điều hành IOS (Iphone)
I. Quét và lưu bài thi trên điện thoại với hệ điều hành IOS 11 trở lên
Đường link Video hướng dẫn: https://dsa.haui.edu.vn/vn/tin-tuc-cong-tac-ssv/huongdan-scan-va-nop-bai-thi-tu-luan-truc-tuyen/62379
Bước 1: Chọn Icon “Ghi chú” (ở bản tiếng Việt) hoặc “Notes” (ở bản tiếng Anh)

Bước 2: Giữ tay ở Icon 1 đến 2 giây/Click vào “Ghi chú/Notes”
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Click “thêm ghi chú mới”  Click biểu tượng máy ảnh/ “+”
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Bước 3: Quét bài thi
Để bài thi trước camera  căn hình ảnh bao toàn bài thi và ấn chụp  Click “Giữ
bản quét” để scan tờ kế tiếp  Click “lưu” để hoàn thành scan
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Bước 4: Lưu về Iphone
- Giữ tay ở bài vừa scan 1- 2 giây
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- Chọn
để đổi tên file scan. Đặt tên file scan theo cú
pháp “Ngày thi-Ca thi”. VD: 07/06/21- Ca 7h45

- Click vào “
” Chọn “Lưu
vào tệp”
- Chọn “Lưu vào tệp” (đối với SV sử dụng trực tiếp điện thoại để thi)
Lưu ý: Không click “In” để định dạng file pdf

Bước 5: Lưu về Iphone
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-

Click “trên Iphone” Lưu

II. Upload lên hệ thống thi online
Bước 1: Đăng nhập lại http://sv.dhcnhn.vn trên điện thoại chuyển “sang thi
online”  vào phòng thi theo lịch thi của SV
- Click “Nộp bài thi” cửa sổ Nộp bài thi
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Bước 2: Upload bài thi lên hệ thống
- Click vào mũi tên như hình

-

Click “Upload a file” Click “Chọn tệp” Click “Duyêt”
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- Tìm đến thư muc đã lưu “Trên Iphone” 
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-

Chọn file bài đã scan

-

Click “Đăng tải tệp này”
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-

Click “Lưu những thay đổi”

-

Lưu ý: Kiểm tra lại bài thi được upload có đúng bài muốn nộp  Click “070621Ca 7h45.pdf” để dowload về máy  kiểm tra lại nếu sai Click “Sửa bài nộp”
quay lại như trên để upload bài mới

Click vào bài thi để Dowload
về máy để kiểm tra
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-

Click “Gửi bài” đề hoàn thành

-

Xác nhận gửi bài  Click “Tiếp tục” để hoàn thành
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 Khi hoàn thành nộp bài hệ thống sẽ báo “Nộp bài để chấm điểm”
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Phụ lục 3: Hướng dẫn sv sự dụng phần mềm quét và upload bài làm
trên điện thoại dùng hệ điều hành android
I. Quét và lưu bài thi trên điện thoại hệ điều hành android
Đường link Video hướng dẫn: https://dsa.haui.edu.vn/vn/tin-tuc-cong-tac-hssv/huongdan-scan-va-nop-bai-thi-tu-luan-truc-tuyen/62379
Bước 1: Cài đặt phần mềm hỗ trợ
Vào “CH Play”  Tìm ứng dụng “Google driver” và cài đặt
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Bước 2: Quét bài thi
- Mở ứng dụng “Google driver”

- Click “+” để bắt đầu
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Bước 3: Thao tác quét bài thi
Di chuyển camera trước bài thi, căn chỉnh bài thi trong khung hình  Click chụp

38

Version 6_Updated 22/10/2021

Bước 4: Chỉnh sửa lại hình ảnh scan (chú ý: căn chỉnh hết trang scan tránh mất góc
bài thi)

-

(1) Các chức năng căn chỉnh bản scan bài thi
(2) Thêm tờ mới  quay lại bước chụp màn hình
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Bước 5: Lưu lại bài thi đã scan

Đổi tên file theo cú pháp “Ngày thi – Ca thi” VD: 07/06/21- Ca 7h45
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II. Upload bài thi vào hệ thống thi Online (Đối với SV sử dụng điện thoại để thi
Online)
Bước 1: Đăng nhập lại http://sv.dhcnhn.vn trên điện thoại chuyển “sang thi online”
 vào phòng thi của mình
Click “Nộp bài thi”
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Bước 2: Upload bài thi lên hệ thống
- Click vào mũi tên như hình

-

Click “Upload a file” Click “Chọn tệp”
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-

Click “Tệp”  chọn đường dẫn đến Google driver

-

Chọn file vừa scan
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-

Click “Đăng tải tệp này”

-

Click “Lưu những thay đổi”
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-

Lưu ý: Kiểm tra lại bài thi được upload có đúng bài muốn nộp  Click
“070621-Ca 7h45.pdf” để dowload về máy  kiểm tra lại nếu sai Click “Sửa
bài nộp” quay lại như trên để upload bài mới

Click vào bài thi để Dowload
về máy để kiểm tra

-

Click “Gửi bài”  để hoàn xác nhận hoàn thành

-

Xác nhận gửi bài  Click “Tiếp tục” để hoàn thành
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-
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Phụ lục 4: Hướng dẫn vào phòng thi (zoom) thông qua tài khoản SV
trên trang đại học điện tử của Nhà trường
Bước 1: Mở zoom trên thiết bị sử dụng thi trực tuyến để kiểm tra (nếu đã sử dụng phần
mềm zoom)

- Nếu có biểu tượng Gmail thì cần “thoát” ra: Click biểu tượng Gmail chọn “Sign Out”.
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- Trở về trạng thái của zoom ban đầu

Bước 2: Vào trang đại học điện tử qua tài khoản của SV
-> Click “Tham gia cuộc họp”
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Bước 3: Click “Khởi chạy cuộc họp”

- SV vào phòng thi (Zoom) và tham gia thi (thiết bị đã cài đặt zoom)
- Click “Tải xuống ngay” để dowload bộ cài Zoom về máy tính (với những thiết bị
chưa cài đặt phần mềm zoom)

- Sau khi cài đặt xong  Click “Khởi chạy cuộc họp” và tham gia thi.
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- Lưu ý: KHÔNG được làm các thao tác sau
o Không được Click “Tham gia từ trình duyệt của bạn”
o Không tự ý thay đổi “Tên hiển thị trong zoom”

o Không được làm thao tác điền thông tin vào hình dưới
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