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THÔNG BÁO 
(V/v Hướng dẫn học sinh sinh viên các lớp quy trình thi online) 

Căn cứ văn bản số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 của Bộ LĐTB&XH về 
việc hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong quá trình đào 
tạo trực tuyến; 

Nhằm đảm bảo tiến độ đào tạo năm học 2019-2020, nhà trường thông báo đến toàn 
thể học sinh sinh viên (HSSV) hướng dẫn quy trình thi online, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng:  

Toàn thể HSSV đang học tại Trường Trung cấp Âu Lạc – Huế. 

2. Phương thức thực hiện: 

Bước 1: HSSV truy cập vào trang web: aulachue.edu.vn ->Học sinh – Sinh viên  

->Thi online -> Thi online ngày……->Môn thi:….-> Vào đúng giờ thi, nhà trường sẽ đăng 
đề thi lên, HSSV click vào đường link làm bài thi để làm bài.  

Bước 2: Yêu cầu HSSV làm trực tuyến và nộp bài trực tuyến theo đúng thời gian quy 
định từng môn thi. 

Lưu ý: 

- Yêu cầu HSSV nộp học phí trước ngày thi. Trường hợp HSSV chưa hoàn thành học 
phí sẽ không được dự thi, nhà trường sẽ không công nhận kết quả thi môn đó. 

- Do đặc thù thi online nên HSSV có thể nộp bài thi sau 5 phút tính từ thời gian kết 
thúc làm bài. 

+ Từ phút thứ 06 đến phút thứ 15: học sinh nộp bài sẽ bị trừ 30% tổng số điểm thi. 

+ Từ phút thứ 16 trở đi: HSSV nộp bài sẽ không được công nhận kết quả, bắt buộc 
HSSV thi lại môn đó vào đợt sau. 

- HSSV chú ý ca thi, ngày thi trên lịch thi để thực hiện. 

3. HSSV cần có một trong các thiết bị sau đây: 

- Máy tính xách tay (Laptop) 

- Máy tính bảng (Tablet computer) 

- Điện thoại thông minh (Smart phone). 

Lưu ý: các thiết bị phải được kết nối internet . 

 Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thông báo đến toàn 
thể HSSV nội dung thông báo này và hướng dẫn HSSV thực hiện. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

( (Đã ký) 
    Nguyễn Thị Như Quỳnh 

Nơi nhận: 
- BĐH (để báo cáo); 
- BGH (để báo cáo); 
- P.QLĐT-CTSV&HN (để thực hiện); 

Khoa/Bộ môn; GVCN (để thực hiện); 
- Lưu VT. 

 


