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Tổ chức Thi trắc nghiệm

LƯU Ý

- Kích hoạt / Hủy kích 

hoạt đề thi: Do phụ 

trách điểm thi thực 

hiện.

- Xử lý lỗi / Hỗ trợ xử lý

lỗi: Do cán bộ coi thi &

Cán bộ kỹ thuật thực

hiện.



Tổ chức Thi trắc nghiệm

Cặp file tài liệu phục vụ coi thi

LƯU Ý

- Sắp xếp tài liệu trong cặp file đúng thứ tự (khi 

bàn giao)



Tổ chức Thi trắc nghiệm



Tổ chức Thi trắc nghiệm

CÁN BỘ COI THI SỐ 1
1. Điền số lượng biên bản (nếu 

không có biên bản – Điền số 0);
2. Ký nháy bên cạnh.



Tổ chức Thi trắc nghiệm

CÁN BỘ COI THI SỐ 1
1. Đầu ca thi và kết thúc ca thi kiểm 
tra.
2. Ký nháy (Xác nhận đã kiểm tra).

CÁN BỘ COI THI SỐ 1
1. Xác nhận PC đã được sửa chữa
2. Báo hỏng PC



Tổ chức Thi trắc nghiệm



Tổ chức Thi trắc nghiệm



Tổ chức Thi trắc nghiệm



Tổ chức Thi trắc nghiệm



- CB CT 1: Khắc 
phục các lỗi liên 
quan tới (nếu có) 
Mật khẩu & Tên 
đăng nhập.

- CB CT 2: HD SV 
sử dụng phần 
mềm thi trắc 
nghiệm; Nhắc lại 
quy chế thi (phần 
dành cho SV) …

- CB CT 2: HD SV tra 
cứu thông tin về lớp 
học phần trên DS 
dự thi & Gọi vào 
phòng thi.

- CB CT 1: HD SV 
vào máy tính được 
chỉ định theo SBD.

- CB CT 1 + CB CT 
2: Thực hiện 
nhiệm vụ CB CT.

- CB CT 1: Xử lý 
các lỗi (nhỏ) phát 
sinh trong 1 ca 
thi.

- CB CT 2: Yêu cầu 
cán bộ kỹ thuật 
hỗ trợ xử lý các 
lỗi ngoài phạm vi 
kiểm soát.

1 2 3

Ca thi trắc nghiệm

- CB CT 2: HD SV 
nộp bài & Ký DS 
dự thi.

- CB CT 1: Sử dụng 
phần mềm dùng 
cho cán bộ coi thi 
KIỂM SOÁT việc 
sinh viên nộp bài.

4

CB CT = Cán bộ coi thi
HD SV = Hướng dẫn sinh viên

6h 45’ 6h 55’ 7h 00’
Kích hoạt đề

8h 00’

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



- CB CT 2: HD SV tra 
cứu thông tin về lớp 
học phần trên DS 
dự thi & Gọi vào 
phòng thi.

- CB CT 1: HD SV 
vào máy tính được 
chỉ định theo SBD.

1

Ca thi trắc nghiệm – Mã lớp học phần

6h 45’

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa

Trước giờ thi 15’:
- CB CT 1 & CB CT 2 sinh hoạt đầu giờ tập trung tại phòng 

201 nhà H;
- Tiếp nhận cặp file tài liệu phục vụ coi thi từ cán bộ 

Trung tâm Khảo thí.



Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

- Địa chỉ copy phần mềm (Hoặc đề nghị cán bộ kỹ thuật cung cấp phần mềm 

hỗ trợ cán bộ coi thi nếu các địa chỉ IP/hoặc tên máy chủ không hiệu lực):

+ Cơ sơ HN: 10.0.0.1 (User: CBCT; Pass: 123456)

Thao tác:

. Start/Run;

. Nhập địa chỉ: \\10.0.0.1

. Nhập: User: CBCT; Pass: 123456 (thư mục “PM CBCT/PMT-EMS 

ExamSys Monitoring”)

+ Cơ sơ NĐ: NDUNETI (User: CBCT; Pass: 123456)

Thao tác:

. Start/Run;

. Nhập địa chỉ: \\NDUNETI

. Nhập: User: CBCT; Pass: 123456 (thư mục “PM CBCT/PMT-EMS 

ExamSys Monitoring”)

- CB CT 1: Khắc 
phục các lỗi liên 
quan tới Mật khẩu 
& Tên đăng nhập.

- CB CT 2: HD SV 
sử dụng phần 
mềm thi trắc 
nghiệm.

2

6h 55’

//192.168.4.200
//NDUNETI


Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

COPY ỨNG DỤNG DÀNH CHO CB CT TỪ SERVER TRẠM TẠI CÁC CƠ SỞ

Click Start => Chọn “Run” Nhập dữ liệu địa chỉ server trạm:

Cơ sở HN: \\10.0.0.1

Cơ sở ND: \\NDUNETI



Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

COPY ỨNG DỤNG DÀNH CHO CB CT TỪ SERVER TRẠM TẠI CÁC CƠ SỞ

User name: CBCT

Password: 123456

Lưu ý: Không check

Thư mục “Chia se”



Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

COPY ỨNG DỤNG DÀNH CHO CB CT TỪ SERVER TRẠM TẠI CÁC CƠ SỞ

Thư mục “Chia se/PM CBCT” Thư mục “Chia se/PM CBCT/PMT-EMS ExamSys 

Monitoring”



Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

COPY ỨNG DỤNG DÀNH CHO CB CT TỪ SERVER TRẠM TẠI CÁC CƠ SỞ

Copy thư mục “PMT-EMS ExamSys 

Monitoring”

Paste thư mục “PMT-EMS ExamSys Monitoring” 

ra màn hình Desktop hoặc vị trí tùy ý



Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

COPY ỨNG DỤNG DÀNH CHO CB CT TỪ SERVER TRẠM TẠI CÁC CƠ SỞ

Thư mục “PMT-EMS ExamSys Monitoring” trên 

màn hình Desktop

Kích hoạt file 

“PMT.EMS.EXAMSYS.MONITORING.EXE” 



Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa

NHÓM  CHỨC NĂNG

(Tìm kiếm; Làm mới; Reset 

mật khẩu; Reset đăng nhập; 

Lọc dữ liệu)

DANH SÁCH LỊCH THI

(Hiển thị danh sách lịch thi 

trong ngày)

CHI TIẾT DS DỰ THI

(Hiển thị chi tiết danh sách 

tương ứng theo “DANH 

SÁCH LỊCH THI”)

THỐNG KÊ

(Tổng số sinh viên; SV nộp 

bài; SV đã đăng nhập)



Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa

LỌC THÔNG TIN DANH SÁCH LỊCH THI TRONG NGÀY

Điều kiện lọc phù hợp Điều kiện lọc không phù hợp



Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa

RESET MẬT KHẨU & RESET ĐĂNG NHẬP

Nhập mã sinh viên => ENTER Xác nhận click “Reset”



Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi

RESET MẬT KHẨU

- Áp dụng cho trường 

hợp sinh viên quên mật 

khẩu đăng nhập;

- Việc reset mật khẩu chỉ 

đáp ứng cho SV đăng 

nhập được vào lịch thi 

trắc nghiệm hiện tại 
(Khuyến nghị: Hướng dẫn 

SV kết thúc ca thi liên hệ 

với Phòng CT – HSSV cập 

nhật lại mật khẩu để có thể 

tra cứu được trên thông tin 

Web 

http://daotao.uneti.edu.vn)

RESET ĐĂNG NHẬP

- Áp dụng cho trường 

hợp sinh viên đã đăng 

nhập làm bài thi, nhưng 

máy tính bị lỗi, phải 

chuyển sang vị trí máy 

tính khác để tiếp tục làm 

bài;

- Việc reset đăng nhập 

cần phải có sự hỗ trợ 

của Cán bộ kỹ thuật để 

kết quả bài thi của SV 

được toàn vẹn & Đồng 

thời phải cập nhật lại 

SMT trên ds dự thi.



Phần mềm thi trắc nghiệm – Đăng nhập 1

- Màn hình đăng nhập 1:
+ Mã sinh viên;

+ Mật khẩu;

+ Lớp học phần.

LƯU Ý

- Lớp học phần: 

+ Sinh viên có thể có mã

lớp học phần khác nhau;

+ Mã lớp học phần có trên

danh sách dự thi.

- Xử lý lỗi đăng nhập:

+ Cán bộ coi thi sử dụng

phần mềm hỗ trợ cho cán

bộ coi thi.

- Phiên bản của PM:

+ Cơ sở HN: 1.0.0.15

+ Cơ sở ND: 1.0.0.12

(Tuyệt đối không sử dụng

các phiên bản thấp hơn để

làm bài thi)

- CB CT 1: Khắc 
phục các lỗi liên 
quan tới Mật khẩu 
& Tên đăng nhập.

- CB CT 2: HD SV 
sử dụng phần 
mềm thi trắc 
nghiệm.

2

6h 55’

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



Phần mềm thi trắc nghiệm – Đăng nhập 1

Lỗi phát sinh:

- Mã sinh viên hoặc mật 

khẩu không hợp lệ. 

(Do nhập dữ liệu sai hoặc 

quên mật khẩu)

Cách xử lý:

- Kiểm tra lại sinh viên

có trong danh sách dự

thi không?

- Sử dụng ứng dụng

dành cho CB CT để

Reset lại mật khẩu.

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



Phần mềm thi trắc nghiệm – Đăng nhập 1

Lỗi phát sinh:

- Lớp học phần không 

tồn tại. 

(Do nhập dữ liệu sai hoặc 

nhầm lớp học phần)

Cách xử lý:

- Kiểm tra lại sinh viên

có trong danh sách dự

thi không?

- Đề nghị SV tra cứu lại

mã lớp học phần

trong DS dự thi/ hoặc

cung cấp trực tiếp cho

SV.

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



Phần mềm thi trắc nghiệm – Đăng nhập 2

- Màn hình đăng nhập 2:
+ Thông tin sinh viên;

+ Lịch thi. LƯU Ý

- Thông tin sinh viên: 

+ Nếu thông tin sinh viên

không phù hợp, khuyến

nghị sinh viên liên hệ với

Phòng TC-HSSV để được

cập nhật lại.

+ Thông tin sinh viên

không ảnh hưởng tới kết

quả thi.

- Lịch thi:

+ Lựa chọn lịch thi

- CB CT 1: Khắc 
phục các lỗi liên 
quan tới Mật khẩu 
& Tên đăng nhập.

- CB CT 2: HD SV 
sử dụng phần 
mềm thi trắc 
nghiệm.

2

6h 55’

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



Phần mềm thi trắc nghiệm – Đăng nhập 2

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa

Lỗi phát sinh:

- Chưa có lịch thi. 

(Do chưa cập nhật dữ liệu 

vào mục “Lịch thi”)

Cách xử lý:

- Đề nghị SV lựa chọn

dữ liệu lịch thi trong

điều khiển của cửa sổ

“Thông tin sinh viên”

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



Phần mềm thi trắc nghiệm – Đăng nhập 2

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa

Lỗi phát sinh:

- Chờ giáo viên cho 

phép thi. 

(Do đề thi chưa được kích 

hoạt)

Cách xử lý:

- Chờ đúng giờ thi click

“Đăng nhập”

(Trong thời gian chờ kích

hoạt đề thi, CB CT phổ

biến lại quy chế thi …)

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



Phần mềm thi trắc nghiệm – Làm bài thi

- CB CT 1: Khắc 
phục các lỗi liên 
quan tới Mật khẩu 
& Tên đăng nhập.

- CB CT 2: HD SV 
sử dụng phần 
mềm thi trắc 
nghiệm.

2

6h 55’ - Màn hình thi: LƯU Ý

- Thông tin lịch thi

- Thông tin sinh viên

- Thời gian còn lại

- Số câu đã trả lời/Tổng số 

câu

- Chức năng/Câu trước

- Chức năng/Câu sau

- Chức năng/Nộp bài

- Vùng hiển thị “Nội dung 

câu hỏi & Phương án trả 

lời”

- Lựa chọn phương án trả 

lời/ Danh sách câu hỏi

- Thanh cuộn

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



Phần mềm thi trắc nghiệm – Làm bài thi

- CB CT 1 + CB CT 
2: Thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ CB 
CT.

- CB CT 1: Xử lý các 
lỗi trong 1 ca thi.

- CB CT 2: Yêu cầu 
cán bộ kỹ thuật hỗ 
trợ xử lý các lỗi 
ngoài phạm vi 
kiểm soát.

3

7h 00’

LƯU Ý

- Sau 2/3 thời gian làm 

bài sinh viên mới 

được nộp bài & ra về

- Sinh viên đã nộp bài

thì không thể đăng

nhập và làm lại.

- Các lỗi hệ thống T/B:

Không nộp được bài;

Bài thi đã được nộp

… => Đề nghị cán bộ

kỹ thuật xử lý.

7h 00’ 8h 00’
Sinh viên làm bài thi

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



Phần mềm thi trắc nghiệm – Nộp bài thi

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họaDữ liệu chỉ có tính chất minh họaDữ liệu chỉ có tính chất minh họa

NỘP BÀI KHI CHƯA QUÁ 2/3 THỜI GIAN QUY ĐỊNH



Phần mềm thi trắc nghiệm – Nộp bài thi

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họaDữ liệu chỉ có tính chất minh họaDữ liệu chỉ có tính chất minh họa

LƯU Ý

- Khi hết giờ làm bài, 

hệ thống T/B & yêu 

cầu nộp bài.

- Sinh viên đã nộp bài

thì không thể đăng

nhập và làm lại.

- Các lỗi hệ thống T/B:

Không nộp được bài;

Bài thi đã được nộp

… => Đề nghị cán bộ

kỹ thuật xử lý.



- CB CT 2: HD SV 
nộp bài & Ký DS 
dự thi.

- CB CT 1: Sử dụng 
phần mềm dùng 
cho cán bộ coi thi 
KIỂM SOÁT việc 
sinh viên nộp bài.

4

8h 00’

Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi – Kiểm tra nộp bài

- Tuyệt đối không cho SV ký trước vào DS dự thi. CB CT kiểm tra trên Hệ thống 

nếu nhận thấy bài thi đã được nộp, khi đó mới cho SV ký vào DS dự thi.

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



- CB CT 2: HD SV 
nộp bài & Ký DS 
dự thi.

- CB CT 1: Sử dụng 
phần mềm dùng 
cho cán bộ coi thi 
KIỂM SOÁT việc 
sinh viên nộp bài.

4

8h 00’

Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi – Xác nhận dự thi

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



- CB CT 2: HD SV 
nộp bài & Ký DS 
dự thi.

- CB CT 1: Sử dụng 
phần mềm dùng 
cho cán bộ coi thi 
KIỂM SOÁT việc 
sinh viên nộp bài.

4

8h 00’

Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi – Thống kê bài nộp

- Khi toàn bộ SV trong phòng thi đã nộp bài. CB CT sử dụng phần mềm dành cho 

CB CT thống kê số lượng SV thực tế tham gia dự thi; Số bài thi đã nộp.

- Cập nhật dữ liệu liên quan vào DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI bản cứng, 

ký tên. Gửi lại tổ Khảo thí: Danh sách sinh viên dự thi, Các biên bản xử lý vi 

phạm (nếu có), Các biên bản ghi nhận reset thi lại …

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



- CB CT 2: HD SV 
nộp bài & Ký DS 
dự thi.

- CB CT 1: Sử dụng 
phần mềm dùng 
cho cán bộ coi thi 
KIỂM SOÁT việc 
sinh viên nộp bài.

4

8h 00’

Phần mềm hỗ trợ cán bộ coi thi – Xác nhận của cán bộ coi thi3

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



LƯU Ý

 Máy tính của sinh viên làm bài thi phải được gỡ bỏ/ hoặc stop “Phần mềm đóng băng” hoặc các

phần mềm có tính năng tương tự (Tránh mất dữ liệu kết quả bài thi của sinh viên);

 Trong quá trình thi: Sinh viên không tự ý đổi máy tính; Sinh viên không tự ý reset máy tính;

 Khi có sự cố máy tính hoặc hệ thống mạng, kết quả làm bài thi của sinh viên được lưu nguyên

vẹn trên máy tính về thời gian làm bài còn lại/tổng thời gian, số câu đã trả lời/tổng số câu hỏi thi

…

 Các sự cố liên quan tới đăng nhập, reset mật khẩu, reset đăng nhập lại và hướng dẫn sinh viên

sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm. Do cán bộ coi thi xử lý;

 Các sự cố liên quan tới hỏng hóc máy tính, kết nối mạng. Do cán bộ kỹ thuật xử lý;

 Các vấn đề liên quan tới cho phép thi lại (làm lại bài thi) của một vài sinh viên. Do phụ trách

điểm thi xử lý.



CÁC LỖI PHÁT SINH VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

TH 1
Quên mật khẩu/hoặc Mật khẩu không đăng nhập được/hoặc đổi máy 

tính làm bài thi.

CB CT: Thực hiện reset mật khẩu / hoặc reset đăng nhập cho sinh viên (Phần mềm dành cho 

cán bộ coi thi). Trường hợp reset đăng nhập phải có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật.

TH 2
Không nộp được bài thi.

ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ KỸ THUẬT HỖ TRỢ

CB KT: Kiểm tra lại kết nối mạng LAN => Nếu mất kết nối mạng => Khắc phục => Nộp lại bài.

Trường hợp không khắc phục được kết nối mạng: Copy dữ liệu bài thi sang máy tính khác => Nộp 

lại bài (trước đó phải xóa/hoặc ghi đè dữ liệu thư mục "DataNT" C:\Program Files (x86)\PMT-

EMS\PMT-EMS EXAM TEST\1.0.0.11\DataNT (cơ sở NĐ là: 1.0.0.8) và reset đăng nhập lại)

CB CT: Kiểm tra trên hệ thống đã có bài thi nộp trước đó hay chưa?

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



CÁC LỖI PHÁT SINH VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

TH 3
Load đề thi bị lỗi

ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ KỸ THUẬT HỖ TRỢ

CB KT: Kiểm tra lại kết nối mạng LAN => Nếu mất kết nối mạng => Khắc phục => Đăng nhập lại 

và load lại đề (trước đó phải xóa thư mục "DataNT" C:\Program Files (x86)\PMT-EMS\PMT-EMS 

EXAM TEST\1.0.0.11\DataNT (cơ sở NĐ là: 1.0.0.8)).

CB KT: Kiểm tra lại phiên bản phần mềm thi => Nếu phiên bản cũ => Đề nghị cán bộ kỹ thuật cập 

nhật phiên bản phù hợp.

Nếu 2 phương án trên không khả thi. Chuyển máy tính khác và reset đăng nhập lại. Đồng thời báo 

lại cán bộ phụ trách điểm thi.

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



CÁC LỖI PHÁT SINH VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

TH 4
Máy tính bị treo.

CB CT yêu cầu Sinh viên: Khởi động lại => Đăng nhập lại => Tiếp tục làm bài.

TH 5
Các thiết bị nhập xuất (màn hình, chuột) bị lỗi.

ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ KỸ THUẬT HỖ TRỢ

CB KT: Kiểm tra lại các đầu nối => Nếu khắc phục được => Tiếp tục làm bài.

CB KT: Nếu không khắc phục được => Copy bài làm sinh viên sang máy tính khác (trước đó 

phải xóa/hoặc ghi đè dữ liệu thư mục "DataNT" C:\Program Files (x86)\PMT-EMS\PMT-EMS 

EXAM TEST\1.0.0.11\DataNT (cơ sở NĐ là: 1.0.0.8) và reset đăng nhập lại).

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



CÁC LỖI PHÁT SINH VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

TH 6
Máy tính bị hỏng không thể khắc phục

ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ KỸ THUẬT HỖ TRỢ

CB KT: Sử dụng đĩa khởi động hoặc usb khởi động hoặc tháo ổ đĩa cứng => Copy bài thi 

cho sinh viên sang máy tính khác (trước đó phải xóa/hoặc ghi đè dữ liệu thư mục "DataNT" 

C:\Program Files (x86)\PMT-EMS\PMT-EMS EXAM TEST\1.0.0.11\DataNT (cơ sở NĐ 

là: 1.0.0.8) và reset đăng nhập lại).

TH 7
1. Máy tính bị hỏng (không thể thực hiện copy dữ liệu qua máy tính khác); 

2. Các trường hợp mất dữ liệu bài thi không xác định được.

ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐIỂM THI

Phụ trách điểm thi => Reset thi lại (Đối với trường hợp reset thi lại phải lập biên bản ghi 

nhận reset thi lại cho sinh viên, trong một số trường hợp đặc biệt cần sắp xếp cho sinh viên 

thi lại vào ca thi sau).

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa



CÓ GÌ MỚI - Ứng dụng thi trắc nghiệm

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa

Phiên bản cũ Phiên bản mới



CÓ GÌ MỚI - Ứng dụng dành cho CBCT

Dữ liệu chỉ có tính chất minh họa

Phiên bản cũ Phiên bản mới




