
LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ 

SÁNG NGÀY 31/10/2021 

Kỹ năng: Đọc + Nghe + Viết 

LỊCH THI CA 1 ( PHÒNG 01, 02, 03, 04, 05) 

7h00: Sinh viên đăng nhập vào Zoom theo id và password của phòng thi 

7h20: Giám thị hoàn thành việc điểm danh, kiểm tra cmnd hay thẻ sinh viên, phổ 

biến quy chế, kiểm ra các điều kiện đáp ứng quy định thi trực tuyến của sinh viên 

7h25: Giám thi cung cấp tài khoản và mật khẩu thi trực tuyến cho sinh viên, yêu 

cầu sinh viên đăng nhập vào hệ thống E-learning (khaothi.vya.edu.vn) và bắt đầu 

thực hiện ghi màn hình máy tính trên RecordScreen.io 

7h30: Sinh viên làm bài thi Đọc hiểu (45 phút) 

8h15: Hết giờ làm bài thi Đọc hiểu 

8h20: Sinh viên làm bài thi Nghe hiểu (25 phút) 

8h45: Hết giờ làm bài thi Nghe hiểu 

8h50: Sinh viên làm bài thi Viết (45 phút) 

9h35: Hết giờ làm bài thi Viết 

Lưu ý:  

- Sinh viên chụp bài thi Viết có cả hình ảnh thẻ sinh viên hoặc thẻ căn cước công 

dân và gửi lên hệ thống trước 9h40. File ghi màn hình máy tính được gửi vào 

email: baithicdr211@gmail.com sau khi nộp bài Viết thành công. 

- Tất cả các trang bài thi Viết đều ghi rõ đầy đủ họ tên, ngày sinh, lớp. 

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ : 0912371565 - 0983417766 

mailto:baithicdr211@gmail.com


LỊCH THI CA 2 ( PHÒNG 06, 07, 08, 09, 10) 

9h45: Sinh viên đăng nhập vào phòng thi Zoom theo id và password 

10h05: Giám thị hoàn thành việc điểm danh, kiểm tra cmnd hay thẻ sinh viên, phổ 

biến quy chế, kiểm ra các điều kiện đáp ứng quy định thi trực tuyến của sinh viên 

10h10: Giám thi cung cấp tài khoản và mật khẩu thi trực tuyến cho sinh viên, yêu 

cầu sinh viên đăng nhập vào hệ thống E-learning (khaothi.vya.edu.vn) và bắt đầu 

thực hiện ghi màn hình máy tính trên RecordScreen.io 

10h15: Sinh viên làm bài thi Đọc hiểu (45 phút) 

11h00: Hết giờ làm bài thi Đọc hiểu 

11h05: Sinh viên làm bài thi Nghe hiểu (25 phút) 

11h30: Hết giờ làm bài thi Nghe hiểu 

11h35: Sinh viên làm bài thi Viết (45 phút) 

12h20: Hết giờ làm bài thi Viết 

Lưu ý:  

- Sinh viên chụp bài thi Viết có cả hình ảnh thẻ sinh viên hoặc thẻ căn cước công 

dân và gửi lên hệ thống trước 12h25. File ghi màn hình máy tính được gửi vào 

email: baithicdr211@gmail.com sau khi nộp bài Viết thành công. 

- Tất cả các trang bài thi Viết đều ghi rõ đầy đủ họ tên, ngày sinh, lớp. 

SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ : 0912371565 - 0983417766 
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CHIỂU NGÀY 31/10/2021 

Kỹ năng: NÓI 

CA 1 ( PHÒNG 01, 02, 03, 04) 

13h30: Thí sinh đăng nhập vào phòng Zoom và đợi được duyệt vào thi khi đến 

lượt. 

Lưu ý:  

• Sinh viên trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư 

• Toàn bộ phần thi đều được ghi hình. 

• Các trường hợp vi phạm sẽ xử lí theo đúng Quy định thi trực tuyến của 

Học viện.  

 

CA 2 ( PHÒNG 05, 06, 07, 08) 

15h00: Thí sinh đăng nhập vào phòng Zoom và đợi được duyệt vào thi khi đến 

lượt. 

Lưu ý:  

• Sinh viên trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư 

• Toàn bộ phần thi đều được ghi hình. 

• Các trường hợp vi phạm sẽ xử lí theo đúng Quy định thi trực tuyến của 

Học viện.  

 


