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I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

Đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: 192.168.1.9 

  
[Hình 1: Đăng nhập hệ thống] 

II. LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM 

 

 

Nhập Tên tài khoản 

và Mật khẩu. 

Chọn nút Đăng nhập. 

Chọn  

Bắt đầu kiểm tra. 

Click vào đây để vào 

bài trắc nghiệm. 
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Bảng trạng thái các câu hỏi: cho biết trạng thái các câu hỏi trong bài đang làm.  

Câu số Giải thích 

 

 
Câu đã được trả lời 

 
Câu thí sinh đang xem 

 
Câu chưa được trả lời 

 

Chọn nút này để bắt đầu làm bài. 

Thời gian bắt đầu được tính. 

 Chọn đáp án 

đúng cho mỗi câu. 

 Để chuyển sang câu hỏi tiếp 

theo, chọn nút Trang tiếp. 

Bảng trạng thái các câu hỏi. 
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III. NỘP BÀI TRẮC NGHIỆM 

Khi hoàn thành tất cả các câu và muốn nộp bài, thí sinh đứng ở vị trí câu cuối cùng và 

chọn nút “Làm xong…”  

 
 

Xuất hiện màn hình Tổng quan bài làm, cho phép thí sinh xem lại tổng quan trạng thái 

các câu trong bài đã làm. 

 

 
 

 

Để nộp bài:  

Chọn nút Làm xong ... 

…… 

Chọn nút này nếu cần 

Quay lại bài làm. 

Chọn nút này nếu muốn 

Nộp bài và kết thúc. 

Thời gian thi vẫn tiếp tục 

được tính khi thí sinh ở trang 

Tổng quan bài làm. 



 

 

4 

 

 
 

 
IV. XEM KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM 

Sau khi nộp bài trắc nghiệm, thí sinh sẽ được xem kết quả thi. Lúc này, thí sinh không thể 

quay lại điều chỉnh bài làm của mình. 

 
 

Thí sinh sẽ được hỏi lại lần 

cuối trước khi bài chính 

thức được nộp. 

Nếu muốn nộp bài và kết 

thúc thời gian thi, chọn 

Nộp bài và kết thúc. 

Nếu muốn trở lại 

trang danh sách tình 

trạng câu hỏi để tiếp 

tục làm bài, chọn 

Huỷ bỏ. 
 


