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CHECKLIST DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI  

TOEIC PLACEMENT ONLINE TẠI NHÀ 

TT YÊU CẦU CÓ/KHÔNG 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 

1 

Khu vực thi là một phòng riêng, yên tĩnh, ánh sáng tốt. 

(Đảm bảo trong phòng thi chỉ có duy nhất một mình thí 

sinh) 

 

2 
Trên bàn thi chỉ nên có máy tính, bàn phím, chuột, 

webcam/thiết bị giám sát. 
 

3 

Đảm bảo không bị gián đoạn đường truyền mạng trong quá 

trình thi. Khuyến cáo tắt (hạn chế) tất cả các thiết bị có sử 

dụng mạng khác để tránh làm giảm tốc độ đường truyền của 

các thiết bị phục vụ thi. 

 

4 
Hệ thống điện với nguồn điện cung cấp liên tục, không gián 

đoạn 
 

5 

Thiết bị hỗ trợ và dịch vụ Công nghệ thông tin (Máy tính, 

Laptop) phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật bài thi TOEIC 

Online, tai nghe có loa và micro hoạt động tốt 

 

6 

Trong quá trình dự thi, thí sinh cần sử dụng 01 thiết bị có 

Camera như máy tính bảng, điện thoại … có kết nối wifi để 

giám sát thí sinh và môi trường suốt quá trình thi, cụ thể: 

- Camera của thiết bị giám sát thay thế đặt ở trước mặt thí 

sinh sử dụng để check in, xác minh danh tính thí sinh, quan 

sát phía sau của thí sinh. 

- Thiết bị này có cài đặt hoặc đăng nhập vào Microsoft 

Teams để giám thị giám sát trong quá trình làm bài 

Lưu ý: Một thiết bị quan sát môi trường thi là camera trên 

điện thoại thông minh được đặt phía trước thí sinh, song 

song với màn hình máy tính: Đảm bảo quan sát được toàn bộ 
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TT YÊU CẦU CÓ/KHÔNG 

hành vi của thí sinh cùng với không gian phía sau của thí 

sinh. Thiết bị quan sát này cần bị được cắm sạc pin đầy đủ 

để sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ thời gian thi, không bị 

gián đoạn trong quá trình check in, làm bài thi. 

7 

Không sử dụng nhiều màn hình, đảm bảo máy tính dùng để 

thi phải gỡ bỏ các phần mềm không được phép sử dụng như 

phần mềm quay lại màn hình, ... 

Lưu ý: Trường hợp thí sinh cần trao đổi với giám thị, vui 

lòng giơ tay ra hiệu tại màn hình Teams để giám thị biết. 

 

TRANG PHỤC 

1 Thí sinh mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự  

2 Thí sinh tuyệt đối không được mặc quần đùi, áo ba lỗ, mũ 

trùm đầu (ngoại trừ lý do tôn giáo) 
 

GIẤY TỜ TÙY THÂN 

1 Chứng minh thư nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu  

2 Các giấy tờ định danh khác (Thẻ sinh viên, giấy xác nhận có 

đóng dấu của Nhà trường) nếu được chấp nhận. 
 

PHẦN MỀM CẦN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH DỰ THI 

1 
Phần mềm hội nghị trực tuyến Microsoft Teams trên thiết bị 

giám sát 
 

2 Phần mềm TOEIC Secure Browser trên máy thi  

TÀI LIỆU NHẬN ĐƯỢC TỪ BAN TỔ CHỨC 

1 Hướng dẫn dự thi TOEIC Placement tại nhà  

2 Link đăng nhập vào phòng thi (Link Microsoft Teams)  

3 Authorization code đăng nhập vào hệ thống làm bài thi  

  


