HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM THI SÁT HẠCH
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG
ĐẤU THẦU TRỰC TUYẾN TRÊN MÁY TÍNH

DÀNH CHO THÍ SINH

1

Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống thi
Máy tính cho thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động
đấu thầu được cài sẵn phần mềm Hệ thống thi. Đến giờ thi, phần mềm được mở sẵn, thí
sinh nhập thông tin tài khoản được giám thị phòng thi cung cấp bao gồm “tên đăng nhập”
và “mật khẩu” vào ô tương ứng trên màn hình thi sau đó nhấn nút “Đăng nhập”

Bước 2: Kiểm tra thông tin cá nhân
Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân của mình hiển thị trên màn hình thi sau đó nhấn
“Tiếp tục”
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a. Đối với môn thi Viết (Tự luận)
Bước 3: Tham gia thi
- Nhấn nút “Tham gia thi”

- Sau khi nhấn nút “Tham gia thi” màn hình chuyển qua kiểm tra phần mềm gõ
tiếng Việt, thí sinh gõ thử tiếng Việt (kiểu TELEX, VNI) vào khung trắng, nếu bộ gõ
hoạt động bình thường thí sinh nhấn nút “Tiếp tục” để chuyển qua màn hình làm bài thi.

Bước 4: Làm bài và nộp bài thi trên Hệ thống
* Giao diện màn hình:
- Thanh trên cùng màn hình bao gồm: thông tin thí sinh, môn thi, mã đề thi, đồng hồ
đếm ngược thời gian, nút “Nộp bài”;
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- Bên trái màn hình bao gồm ảnh thí sinh và mục lục các câu hỏi của đề thi;
- Bên phải, bên dưới màn hình là thanh cuộn dọc và thanh cuộn ngang;
- Chính giữa màn hình là nội dung đề thi và khung trống để thí sinh nhập câu trả lời.

* Cách thức làm bài thi môn Viết (Tự luận):
- Trên màn hình thi, thí sinh đánh máy để nhập câu trả lời vào khung trống ngay
dưới nội dung câu hỏi;
- Các câu hỏi đã làm, nút chọn nhanh trên mục lục sẽ hiển thị màu xanh lá cây
câu hỏi đánh dấu cần xem lại hiển thị màu cam

,

, câu hỏi chưa làm hiển thị màu xanh

nước biển ; đối với câu hỏi chưa chắc chắn cần xem lại thí sinh chọn nút
để đánh
dấu;
- Sau khi làm bài thi xong, thí sinh có thể nộp bài thi sau khi đã hết 2/3 thời gian
làm bài bằng cách nhấn nút “Nộp bài”;
- Hệ thống tự động nộp bài thi khi thời gian làm bài đếm ngược đã hết. Môn thi tự
luận không cho biết điểm sau khi nộp bài.
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b. Đối với môn thi Trắc nghiệm
Bước 3: Tham gia thi
- Nhấn nút “Tham gia thi” để chuyển qua màn hình làm bài thi

Bước 4: Làm bài và nộp bài thi trên Hệ thống
* Giao diện màn hình:
- Thanh trên cùng màn hình bao gồm: thông tin thí sinh, môn thi, mã đề thi, đồng
hồ đếm ngược thời gian, nút “Nộp bài”;
- Bên trái màn hình bao gồm ảnh thí sinh và mục lục các câu hỏi của đề thi;
- Bên phải, bên dưới màn hình là thanh cộn dọc và thanh cuộn ngang;
- Chính giữa màn hình là nội dung đề thi.
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* Cách thức làm bài thi Trắc nghiệm:
- Trên màn hình thi, thí sinh tích chọn vào đáp án đúng;
- Các câu hỏi đã chọn đáp án, nút chọn nhanh trên mục lục sẽ hiển thị màu xanh lá
cây

, câu hỏi chưa làm hiển thị màu xanh nước biển

lại hiển thị màu cam

, câu hỏi đánh dấu cần xem

; đối với câu hỏi chưa chắc chắn cần xem lại thí sinh chọn nút

để đánh dấu;

- Sau khi làm bài thi xong, thí sinh có thể nộp bài thi khi chưa hết thời gian làm bài
bằng cách nhấn nút “Nộp bài”;
- Hệ thống tự động nộp bài thi khi thời gian làm bài đếm ngược đã hết. Hệ thống tự
động tính toán điểm bài thi và hiển thị cho thí sinh.
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* Lưu ý khi làm bài thi sát hạch
- Trong quá trình làm bài nếu máy tính thí sinh xảy ra sự cố như: mất điện, mất kết
nối mạng, treo máy,... không thể tiếp tục làm bài thi thí sinh phải báo ngay cho giám thị
phòng thi để xử lý;
- Kiểm tra đề thi trên Hệ thống thi, trường hợp phát hiệu dấu hiệu bất thường của đề
thi như: nội dung đề không được rõ ràng, thiếu chữ, thiếu câu... phải báo ngay cho giám
thị phòng thi để xử lý;
- Bảo vệ bài làm của mình, không được xem bài của thí sinh khác; không được trao
đổi thông tin, tài liệu với thí sinh khác trong thời gian thi;
- Giữ gìn trật tự trong phòng thi. Trường hợp cần hỏi giám thị coi thi thì phải hỏi
công khai. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo giám thị phòng thi để xử lý.
* Các hành bị bị cấm
- Mang vào khu vực thi và phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu,
phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin
có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng gây nguy hại khác vào phòng thi; hút thuốc
trong phòng thi;
- Thoát màn hình làm bài thi, truy cập internet để tra cứu thông tin; sử dụng các
công cụ khác (phần cứng, phần mềm) can thiệp vào Hệ thống thi (Hệ thống thi sẽ tự
động phát hiện những vi phạm này);
- Nhìn bài, chép bài của thí sinh khác hoặc có bất kỳ hành vi gian lận nào trong quá
trình thi sát hạch;
- Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
- Có hành động gây gổ, đe dọa, hành hung cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc
thí sinh khác;
- Nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức;
- Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình;
- Có hành động phá hoại kỳ thi.
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