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1. Thí sinh không được mang theo tư trang đi thi. Nếu mang theo tư

trang (bao gồm: các thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị truyền

thông, giấy, bút và các vật dụng khác), thí sinh phải cất vào khu

vực quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình.

2. Trong quá trình làm bài, thí sinh cần giữ trật tự, không trao đổi

thông tin, không có hành vi gian lận hay ra ngoài.

3. Thí sinh không được phép ra ngoài phòng thi cho đến khi hoàn

thành xong bài làm của mình.

4. Trong phòng thi, thí sinh không được phép ăn, uống hay hút

thuốc và không trao đổi về bài thi ngày hôm nay tại thời điểm

làm bài hay sau khi rời khỏi phòng thi.



5. Do tính bảo mật của đề thi, nghiêm cấm thí sinh lấy thông tin

liên quan đến bài thi dưới mọi hình thức cũng như không được 

ghi chép lại nội dung bài thi sau khi ra khỏi khu vực thi. Thí 

sinh không được phép sử dụng giấy nháp. 

6. Trong quá trình làm bài, thí sinh không tự ý tác động vào máy

tính và bàn phím. Nếu có bất kỳ vần đề gì phát sinh, hãy giơ tay 

để giám thị đến giải quyết sự cố. Trước giờ thi, thí sinh sẽ được 

xem file hướng dẫn làm bài thi. 



7. Bài thi bao gồm 7 Part với tổng thời gian làm bài là 120 phút, 

được chia thành 2 phần: 

o Phần nghe hiểu: gồm Part 1,2,3,4 với thời gian tối đa là 45 

phút. Thí sinh chỉ được phép nghe 1 lần duy nhất. 

o Phần đọc hiểu: gồm Part 5,6,7 với thời gian tối đa là 75 phút.  

8. Khi kết thúc bài thi, thí sinh giơ tay để giám thị đến kiểm tra. Thí 

sinh phải ký tên vào danh sách trước khi ra về. 

9. Nếu thí sinh bị phát hiện vi phạm các quy định của hội đồng thi, 

thí sinh sẽ bị mời ra khỏi phòng thi và hủy kết quả thi. 

 

 

 



 Trước khi bắt đầu làm bài, thí sinh kiểm tra Họ tên trên màn

hình. Nếu có sai sót, thí sinh phải báo ngay với Giám thị phòng thi.



 Khi bắt đầu Part 1, màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại: Are you

sure you wish continue?, thí sinh chọn Yes để bắt đầu làm bài.



 Khi thí sinh hoàn thành 1 câu hỏi sẽ chọn vào dấu mũi tên bên phải

để chuyển sang phần câu hỏi tiếp theo.



 Trong quá trình làm bài, thí sinh có thể thay đổi đáp án và hệ

thống chỉ ghi nhận đáp án cuối cùng thí sinh chọn.

 Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh giơ tay lên để giám thị đến

kiểm tra. 

Lưu ý: Khi muốn kết thúc bài, thí sinh chọn vào mũi tên bên phải 

sẽ xuất hiện hộp thoại Kết thúc bài thi, có 2 lựa chọn: 

 Nếu chọn “Có”: bài thi sẽ được lưu và kết thúc, thí sinh

KHÔNG THỂ quay lại bài thi để chỉnh sửa đáp án khi còn thời 

gian làm bài. 

 Nếu chọn “Không”: bài thi sẽ được lưu và thí sinh CÓ THỂ

quay lại bài thi để chỉnh sửa đáp án khi còn thời gian làm bài. 

-- The end -- 


