Hướng dẫn làm bài
Thí sinh truy cập theo địa chỉ: http://hoithicchc.stttt.vinhlong.gov.vn
1. Đăng nhập
Khi đến khoảng thời gian qui định theo thông báo. Thí sinh tiến hành đăng nhập để làm bài thi
(Ví dụ: Ban tổ chức thông báo thời gian thi của thí sinh từ 7h30 đến 9h ngày 01/11/2016. Thí
sinh có thể đăng nhập và làm bài trong thời gian 7h30 đến 9h ngày 01/11/2016)

Lưu ý: Nếu có nhu cầu hổ trợ vui lòng liên hệ
Phòng phát triển ứng dụng: 0703.836022 (gặp Nghĩa hoặc Giang)
Di động : 01699805653 (Nghĩa) , 01666441538 (Giang)
2. Chờ thi

Giao diện chờ thi

3. Làm bài thi

Nội dung câu hỏi đầu tiên sẽ được hiển
thị. Thí sinh nhấp chọn đáp án đúng.
Phần mềm sẽ tự động chuyển sang câu
hỏi tiếp theo

Thí sinh có thể chọn trả lời câu hỏi bất kì. Những câu
đã trả lời được tô màu đỏ.
Thí sinh có thể cập nhật lại đáp án câu đã trả lời bằng
cách nhấp vào câu đã trả lời và chọn lại đáp án

***Lưu ý:
-

Nếu trong quá trình làm bài do đường truyền chập chờn, gián đoạn câu hỏi có thể
không hiển thị vui lòng nhấn phím F5 hiển thị lại câu hỏi.

-

Nếu thời gian làm bài vẫn còn nhưng máy tính bị trục trặc( rớt mạng tạm thời) thí sinh có
thể liên hệ người hổ trợ( số điện thoại ở trên) để được hướng dẫn đăng nhập lại và tiếp
tục làm bài thi.

-

Thí sinh không nên mở nhiều tab (cửa số cùng trình duyệt) giao diện làm bài thi vì khi
đó thời gian làm bài bị rút ngắn lại.

4. Kết quả thi

Sau khi đã trả lời tất cả câu hỏi thí sinh có thể kết thúc bài thi
trước  nhấp chọn “Nộp bài”  “Yes”
(Hoặc đợi thời gian kết thúc phần mềm sẽ trả về kết quả)

5. Đăng xuất
Đăng xuất sau khi đã
làm bài xong

