
 Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

 Phòng Khảo Thí   

1/8 
 

 

 

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN ĐẦU VÀO 

TRÊN TRANG KIỂM TRA ĐẦU VÀO TÂN SINH VIÊN 2021 

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ 

KHÓA TUYỂN SINH 2021  

STT 
Phần 

thi 

Số 

câu 

Thời 

gian  

Hình 

thức thi 
Yêu cầu tối thiểu Ghi chú 

1 Test 1 20 câu 
20 

phút 

TRẮC 

NGHIỆM 

(SV chọn 

câu trả 

lời thích 

hợp nhất) 

- Thí sinh sử dụng 

máy tính để 

bàn/laptop. Máy tính 

cần cài ít nhất 2 trình 

duyệt web thông dụng 

(Google Chrome, 

Mozilla Firefox, 

Microsoft Edge, 

Safari ….). 

- Thí sinh có kết nối 

internet ổn định. 

- Thí sinh chuẩn bị 

webcam/camera, tai 

nghe/loa và micro. 

Thí sinh đăng nhập 

Trang KIỂM TRA 

ĐẦU VÀO TÂN 

SINH VIÊN 2021 

để làm bài tại nơi 

quy định. 

2 Test 2 40 câu 
15 

phút 

3 Test 3 40 câu 
15 

phút 

4 Test 4 40 câu 
20 

phút 

 

- Đăng nhập Trang KIỂM TRA ĐẦU VÀO TÂN SINH VIÊN 2021 

o https://thi.ou.edu.vn/dv21 

o Sử dụng tài khoản HCMCOU-SSO để đăng nhập 

  

https://thi.ou.edu.vn/dv21
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HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT  

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN ĐẦU VÀO  

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ 

KHÓA TUYỂN SINH 2021  

 

I. THI (KIỂM TRA) TIẾNG ANH ĐẦU VÀO  

- Thi tiếng anh đầu vào được tổ chức trên trang KIỂM TRA ĐẦU VÀO TÂN SINH 

VIÊN 2021 

- Thí sinh đăng nhập vào trang KIỂM TRA ĐẦU VÀO TÂN SINH VIÊN 2021 chọn 

lớp dự thi và thực hiện theo các quy định, hướng dẫn có trong nội dung môn thi. 

 

- Ví dụ: [211] TEST0001 - Lịch thi xếp lớp tiếng Anh (DV211-TEST0001.xxxxxx) 

 

II. TRƯỚC NGÀY THI 

- Kiểm tra máy tính, đường truyền đã sẵn sàng.  

- Chuẩn bị webcam, micro để phản hồi khi được yêu cầu. 

- Truy xuất, đăng nhập vào trang KIỂM TRA ĐẦU VÀO TÂN SINH VIÊN 2021 để 

kiểm tra hoạt động của tài khoản đã được cấp. 

III. TRƯỚC GIỜ THI 30 PHÚT 

- Thí sinh đăng nhập vào Trang KIỂM TRA ĐẦU VÀO TÂN SINH VIÊN 2021,  

chọn môn thi theo lịch thi. 

- Đăng nhập vào liên kết Google Meet để thực hiện điểm danh. 

- Đọc kỹ các hướng dẫn, yêu cầu của kỹ năng thi trên hệ thống. 

- Nếu thí sinh không tham gia điểm danh thì kết quả làm bài sẽ không được ghi nhận. 
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IV. TRONG GIỜ THI 

- Những điều cần lưu ý 

+ Đề thi tương ứng với các hình thức thi theo quy định. 

+ Làm bài thi trong thời gian quy định. 

+ Mở webcam/carmera, tắt micro trong quá trình thi. 

+ Khi có yêu cầu từ Giảng viên/Cán bộ coi thi thì mở micro và phản hồi. 

+ Sinh viên không mở giao diện khác trong quá trình làm bài thi. 

+ Sinh viên trung thực làm bài thi để Nhà trường làm căn cứ xếp lớp học theo đúng 

trình độ mà sinh viên đạt được. 

- Thao tác trên bài thi 

+ Bài thi gồm 4 Test 

 Tets 1 gồm 20 câu nghe, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 20 phút 

 Tất cả các sinh viên tham gia phần thi này. 

 Đồng hồ đếm ngược giúp sinh viên theo dõi thời gian làm bài. 

 Mỗi câu hỏi trong phần nghe chương trình tự động lập lại 2 lần, sinh 

viên nhấn nút Play  để nghe và làm bài. 

 Sinh viên có thể thay đổi phương án lựa chọn cho câu trả lời. 

 Sinh viên có thể nộp bài sớm khi đã làm bài xong phần thi. Nhấn vào 

nút                                   . Chương trình thể hiện giao diện những câu 

đã làm và câu chưa làm. Sinh viên có thể quay lại làm những câu còn 

sót nếu còn thời gian hoặc nhấn xác nhận vào nút “Nộp bài và kết thúc” 

nếu đã hoàn thành bài thi. 

 Chương trình thể hiện số câu đã làm được ở phần nghe , tối đa là 20 câu 

 Hết giờ thi, hệ thống sẽ tự khóa và ghi nhận những phương án mà sinh 

viên đã chọn. 

 Sinh viên nhấn vào nút “Nhấn vào đây để làm bài Test 2” để chuyển 

qua giao diện bài Test 2 

 Giao diện  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

 Phòng Khảo Thí   

4/8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Test 2 gồm 40 câu, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 15 phút 

 Tất cả các sinh viên tham gia phần thi này. 

 Đồng hồ đếm ngược giúp sinh viên theo dõi thời gian làm bài. 

 Sinh viên đọc và chọn câu trả lời thích hợp, có thể thay đổi phương án 

lựa chọn cho câu trả lời. 

 Sinh viên có thể nộp bài sớm khi đã làm bài xong phần thi. Nhấn vào 

nút                                   . Chương trình thể hiện giao diện những câu 

đã làm và câu chưa làm. Sinh viên có thể quay lại làm những câu còn 

sót nếu còn thời gian hoặc nhấn xác nhận vào nút “Nộp bài và kết thúc” 

nếu đã hoàn thành bài thi. 

 Chương trình thể hiện số câu đã làm được ở Tets 2, tối đa là 40 câu. 

 Hết giờ thi, hệ thống sẽ tự khóa và ghi nhận những phương án mà sinh 

viên đã chọn. 

 Số câu làm bài của sinh viên ở Test 2: 

o Từ 30 câu trở lên: Sinh viên nhấn nút BÀI THI 3 (TETS 3) để tiếp 

tục làm bài. 

o Dưới 30 câu: Sinh viên kết thúc bài thi tiếng anh đầu ra và dừng 

lại ở Test 2. Sinh viên sign out/ tắt giao diện thi. 

 Giao diện  
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 Test 3 gồm 40 câu, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 15 phút 

 Những sinh viên thi Test 2 đạt 30 câu trở lên mới được làm phần thi 

này. 

 Đồng hồ đếm ngược giúp sinh viên theo dõi thời gian làm bài. 

 Sinh viên đọc và chọn câu trả lời thích hợp, có thể thay đổi phương án 

lựa chọn cho câu trả lời. 

 Sinh viên có thể nộp bài sớm khi đã làm bài xong phần thi. Nhấn vào 

nút                                   . Chương trình thể hiện giao diện những câu 

đã làm và câu chưa làm. Sinh viên có thể quay lại làm những câu còn 

sót nếu còn thời gian hoặc nhấn xác nhận vào nút “Nộp bài và kết thúc” 

nếu đã hoàn thành bài thi. 

 Chương trình thể hiện số câu đã làm được ở Test 3 , tối đa là 40 câu. 

 Hết giờ thi, hệ thống sẽ tự khóa và ghi nhận những phương án mà sinh 

viên đã chọn. 
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 Số câu làm bài của sinh viên ở Test 3: 

o Từ 30 câu trở lên: Sinh viên nhấn nút BÀI THI 4 (TETS 4) để tiếp 

tục làm bài. 

o Dưới 30 câu: Sinh viên kết thúc bài thi tiếng anh đầu ra và dừng 

lại ở Test 3. Sinh viên sign out/ tắt giao diện thi. 

 Giao diện  
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 Test 4 gồm 40 câu, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 20 phút 

 Những sinh viên thi Test 3 đạt 30 câu trở lên mới được làm phần thi 

này. 

 Đồng hồ đếm ngược giúp sinh viên theo dõi thời gian làm bài. 

 Sinh viên đọc và chọn câu trả lời thích hợp, có thể thay đổi phương án 

lựa chọn cho câu trả lời. 

 Sinh viên có thể nộp bài sớm khi đã làm bài xong phần thi. Nhấn vào 

nút                                   . Chương trình thể hiện giao diện những câu 

đã làm và câu chưa làm. Sinh viên có thể quay lại làm những câu còn 

sót nếu còn thời gian hoặc nhấn xác nhận vào nút “Nộp bài và kết thúc” 

nếu đã hoàn thành bài thi. 

 Chương trình thể hiện số câu đã làm được ở Test 4 , tối đa là 40 câu. 

 Hết giờ thi, hệ thống sẽ tự khóa và ghi nhận những phương án mà sinh 

viên đã chọn. 

 Giao diện  
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V. NỘP BÀI THI 

+ Thực hiện thao tác nộp bài trắc nghiệm theo giao diện yêu cầu. 

+ Hết thời gian làm bài nếu chưa thực hiện nộp bài, hệ thống khóa và lưu lại kết quả 

đã làm của bài thi. 

 

VI. XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG KHI THI 

Nếu thí sinh gặp sự cố trong khi thi: 

1. Nếu còn thời gian làm bài: đăng nhập lại vào hệ thống, tiếp tục làm bài 

2. Trong thời gian thi, thí sinh có thể liên hệ với cán bộ coi thi trong tương tác trên 

Google Meet. 

 


