
HƯỚNG DẪN HỎI THI VẤN ĐÁP ONLINE 
Tài liệu dành cho cán bộ hỏi thi 

Bước 1: Chuẩn bị ca thi 

- Dùng trình duyệt Chrome  hoặc Firefox đăng nhập phần mềm thi tại địa chỉ: itest.hdu.edu.vn bằng 
tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp. 

- Chọn phân hệ <Quản lý thi>, chọn môn thi và ca thi theo lịch coi thi đã được phân công 
 
- Vào tab <Theo dõi ca thi>,  bấm nút “Khóa quyền vào thi tất cả bài thi". 

 
 - Nhấn nút mũi tên lên (↑) để vào trang chọn ca thi và nhấn vào nút “Kích hoạt ca thi” để kích hoạt ca thi 
 

 
Lưu ý, phải khóa tất cả bài thi của thí sinh rồi mới kích hoạt ca thi. 



Bước 2: Gọi thí sinh vào phòng chờ 

Sau đó chọn lại ca thi và vào tab “theo dõi ca thi” Bấm nút <Giám sát camera> hệ thống sẽ bật thêm tab “Giám sát 

camera của thí sinh”: các thí sinh đăng nhập vào ca thi sẽ hiển thị trên màn hình này. CBCT, CBKT yêu cầu thí sinh bật 

camera, tắt micro và nghe hướng dẫn. 

 

 
Bước 3: Bốc thăm và hỏi thi 
 - Bật lại tab ca thi 
 - Mở “quyền vào thi” thi cho các thí sinh được phép bốc đề (nên mở khoảng 5-10 thí sinh) 



 
 - Sau đó mở khóa quay lại tab “Giám sát Camera của thí sinh” (hình bước 2) để thông báo cho thí sinh đã được mở 
khóa nhấn tải lại trang của mình để xem đề thi và chuẩn bị câu trả lời. 
 - (*) Hết thời gian chuẩn bị tắt microphone trong tab “Giám sát Camera của thí sinh”, vào tab “theo dõi ca thi” 
(hình trên) nhấn vào biểu tượng camera trong cột “Xử lý coi thi” để bắt đầu hỏi thi thí sinh. (Trước khi hỏi thi, CBChT cần 
kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh). Kết thúc hỏi thi CBChT yêu cầu thí sinh nhấn nút nộp bài hoặc CBChT nhấn vào biểu 
tượng sấm sét trong cột “xử lý coi thi” để dừng thi, nhưng yêu cầu thí sinh chờ ở phòng chờ để cuối buổi thông báo kết quả. 

 
 - lặp lại bước (*) cho các thí sinh đã bốc đề. Gần hết thí sinh bốc đề, CBChT lặp lại bước 3 để mở quyền vào thi và 

cho các thí sinh khác vào bốc đề, chuẩn bị. 

Bước 4: Kết thúc ca thi 

- quay lại tab “Giám sát Camera của thí sinh” (hình bước 2) bật micro và thông báo điểm cho thí sinh. 


