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GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm thi tuyển công chức trên máy

tính được xây dựng và sử dụng từ 2011 đến 2019:

+ 08 năm kinh nghiệm tổ chức thi cho các Bộ,

ngành, địa phương trên cả nước.

+ Hỗ trợ tổ chức 60 kỳ thi tuyển dụng, nâng

ngạch, thăng hạng cho công chức, viên chức

cho các Bộ, ngành, địa phương.

+ Nhận được nhiều đánh giá, tín nhiệm cao,

nhiều địa phương đã phối hợp tổ chức thi 4-5

kỳ thi liên tiếp.



CÁC TÍNH NĂNG NỔI TRỘI

• Giao diện thân thiện với thí sinh và người điều
hành máy chủ

• Chuyển danh sách thí sinh từ file dữ liệu

• Chuyển nội dung đề thi bằng file theo định dạng
quy định để nâng cao tính bảo mật của đề thi.

• Tính năng hỗ trợ hệ thống để cùng một lúc có 100
thí sinh truy cập được vào 1 máy chủ.

• Tính năng chia câu hỏi theo nhóm (môn Tiếng Anh
chia và trộn 3 phần riêng biệt gồm phần Trắc
nghiệm, phần Đọc hiểu và phần Điền từ).

• Tính năng lựa chọn số câu hỏi, thời gian theo yêu
cầu, làm tròn điểm thi.v.v.



CHUẨN BỊ THI

• Thí sinh được phát 1 tờ A4 gồm các thông tin:

• Trong đó các thông tin sẽ dùng để đăng nhập 
vào phần mềm là:

+ Số báo danh

+ Mật khẩu

Số báo danh Họ và tên Mật khẩu

KT276 Nguyễn Thu Hồng 8764990086



ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM



GIAO DIỆN LÀM BÀI CỦA THÍ SINH

Ảnh thí sinh

Đồng hồ 
đếm ngược

Thông tin của 
Thí sinh



GIAO DIỆN LÀM BÀI CỦA THÍ SINH

Nút nộp 
bài thi

Danh sách các
câu hỏi thi

Câu hỏi thi và 
các phương án

trả lời



CÁCH LÀM BÀI TRÊN MÁY

Thí sinh làm
bài bấm chọn 
trực tiếp vào 

đáp án 

Chọn nút 
chuyển câu 

hỏi khác hoặc 
chọn tại nút có 
số câu tại bảng 

danh sách



ĐỔI MÀU CÂU HỎI

Câu 
đã 

làm Câu đang 
làm

Câu 
chưa 
làm

Câu đang
làm



NỘP BÀI THI

Sau khi

làm bài

xong, thí

sinh chọn

vào nút

NỘP BÀI 

THI.



HIỆN CẢNH BÁO CHO THÍ SINH 

Hiện cảnh

báo khi

thí sinh

bấm nút

NỘP BÀI 

THI



GIAO DIỆN SAU KHI NỘP BÀI THI

Cho phép thí sinh xem lại các câu đã
trả lời là đúng hay sai

Báo

điểm

ngay

sau khi

thí sinh

nộp bài

thi



TIẾNG ANH TRẮC NGHIỆM

Thí sinh
làm bài

bấm chọn 
trực tiếp 

vào đáp án 



TIẾNG ANH ĐỌC HIỂU

Kéo
thanh

trượt để
chọn câu
hỏi nhỏ

và
phương
án trả lời



TIẾNG ANH ĐIỀN TỪ

Kéo
thanh

trượt để
chọn câu
hỏi nhỏ

và
phương
án trả lời



CÁC NỘI DUNG THÍ SINH 

CẦN NHỚ KHI LÀM BÀI THI

• Đăng nhập bằng mã cá nhân cả chữ và số.

• Lựa chọn câu hỏi, lựa chọn phương án trả lời.

• Có thể chọn câu hỏi dễ làm trước, khó làm sau.

• Có thể chọn lại các đáp án trước khi hết giờ thi.

• Lưu ý thời gian đồng hồ đếm ngược để nộp bài
thi.

• Xem kết quả thi hiển thị trên màn hình và xem
lại các đáp án là đúng/sai sau khi nộp bài thi.



XIN CẢM ƠN

CHÚC CÁC BẠN 

THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO 


