
LỊCH CA 1  

(Nghe, Đọc, Viết) 

(Bao gồm Phòng thi 01, 02, 03, 04) 

7h00: Mở phòng thi 

7h10: Điểm danh và kiểm tra thẻ sinh viên/ chứng minh thư/ giấy tờ tùy thân 

 Chụp ảnh màn hình người dự thi. (Họ và tên không đúng danh sách thi 

sẽ không được duyệt vào thi) 

7h15: Dặn dò trước khi thi 

- Kết quả bị hủy nếu không bật camera, di chuyển khỏi vị trí ngồi, gian 

lận trong thi cử 

- Không bật microphone trong suốt quá trình thi (trừ khi được yêu cầu) 

- Nếu gặp sự cố, nhờ hỗ trợ qua chat box hoặc gọi số điện thoại 

0912371565 - 0983417766 - 0989770066 

7h20: Cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống thi  

https:// khaothi.vya.edu.vn  

 Yêu cầu đăng nhập vào Hệ thống. 

7h25: Hướng dẫn làm bài.  

 + Nghe: 25 phút (7h30 – 7h55) 

 + Đọc: 45 phút (8h00 – 8h45) 

 + Viết: 45 phút (8h50 – 9h35) 

 Lưu ý: nộp bài thi Viết trước 9h40 qua email: daotao@vya.edu.vn 

 

 

 

 

 



 

LỊCH CA 2 

(Nghe, Đọc, Viết) 

(Bao gồm Phòng thi 05, 06, 07, 08) 

9h45: Mở phòng thi 

9h50: Điểm danh và kiểm tra thẻ sinh viên/ chứng minh thư/ giấy tờ tùy thân 

 Chụp ảnh màn hình người dự thi. (Họ và tên không đúng danh sách thi 

sẽ không được duyệt vào thi) 

9h55: Dặn dò trước khi thi 

- Kết quả bị hủy nếu không bật camera, di chuyển khỏi vị trí ngồi, gian 

lận trong thi cử 

- Không bật microphone trong suốt quá trình thi (trừ khi được yêu cầu) 

- Nếu gặp sự cố, nhờ hỗ trợ qua chat box hoặc gọi số điện thoại 

0912371565 - 0983417766 - 0989770066 

10h00: Cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống thi  

https:// khaothi.vya.edu.vn  

 Yêu cầu đăng nhập vào Hệ thống. 

10h05: Hướng dẫn làm bài.  

 + Nghe: 25 phút (10h10– 10h35) 

 + Đọc: 45 phút (10h40 – 11h25) 

 + Viết: 45 phút (11h30 – 12h15) 

 Lưu ý: nộp bài thi Viết trước 12h20 qua email: daotao@vya.edu.vn 

 

 

 

 



 

 

LỊCH THI NÓI 

Phòng thi 01,02 vào Zoom: ID ………………. Pass: ……… 

Phòng thi 03,04 vào Zoom: ID ………………. Pass: ……… 

Phòng thi 05,06 vào Zoom: ID ………………. Pass: ……… 

Phòng thi 07,08 vào Zoom: ID ………………. Pass: ……… 

13h30: Thí sinh đăng nhập vào phòng thi. 

    Giám thị hướng dẫn bài thi nói. 

    Thí sinh rời phòng thi. 

13h45: Thí sinh đăng nhập vào phòng thi và đợi đến lượt thi. (Họ và tên không 

đúng danh sách thi sẽ không được duyệt vào thi) 

    Lưu ý trình thẻ học viên/sinh viên hoặc giấy tờ túy thân theo quy định 

trước lượt thi. 

    Toàn bộ phần thi đều được ghi âm. 

 

 

 

 


