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Quy trình dự thi môn Năng khiếu – Hình thức thi trực tuyến 

Ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng 

 Hệ chính quy - Đợt III, năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 2939/BGDĐT-GDDH ngày 14/7/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thi tuyển sinh môn năng khiếu trực tuyến trong tình hình 

dịch COVID-19; 

Để việc tổ chức thi tuyển sinh năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, trình độ 

cao đẳng, hệ chính quy – Đợt III, năm 2021 của Trường được tổ chức nghiêm túc, 

an toàn và đúng quy chế; 

Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận ban 

hành hướng dẫn thực hiện quy trình thi môn năng khiếu, hình thức thi trực tuyến, 

cụ thể như sau:  

I. Công tác chuẩn bị của thí sinh 

1. Chuẩn bị thiết bị dùng để thi, là một trong các thiết bị sau: 

- Máy tính xách tay (laptop) có webcam; 

- Điện thoại thông minh (smartphone) hoặc máy tính bảng (có khả năng kết 

nối wifi) có camera trước. 

2. Địa điểm tham gia dự thi cần phải có kết nối internet/wifi ổn định để đảm 

bảo tín hiệu âm thanh, hình ảnh tốt nhất và chỉ có một mình cá nhân thí sinh dự thi. 

3. Kích hoạt email (có phần đuôi @btu.edu.vn) được Trường cấp riêng cho 

mỗi thí sinh; cài đặt và sử dụng ứng dụng Google Meet trên các thiết bị dùng để dự 

thi. 

4. Thường xuyên kiểm tra email cá nhân đã được cấp, để cập nhật các thông 

báo của Hội đồng Thi. Trường sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho thí sinh trước và trong quá 

trình thi bằng nhiều kênh: Điện thoại, email, zalo, facebook, để đảm bảo sự kết nối 

thông tin giữa thí sinh và Hội đồng Thi. 
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II. Thời gian thi 

1. Học Quy chế và nghe hướng dẫn dự thi 

Đúng 08 giờ 00 ngày thứ Sáu - 08/10/2021, tất cả thí sinh đăng ký dự thi truy 

cập vào đường link: https://meet.google.com/ems-fcbw-oak để đăng nhập vào 

Phòng Tập trung nghe phổ biến quy chế thi và các hướng dẫn thực hiện quy trình 

thi năng khiếu trực tuyến. 

2. Lịch thi năng khiếu trực tuyến 

Thời gian thi chính thức bắt đầu từ 07 giờ 00 ngày thứ Bảy – 09/10/2021. 

Thời gian thi cụ thể và đường link đăng nhập vào PHÒNG CHỜ THI của từng thí 

sinh/nhóm thí sinh, sẽ được Hội đồng Thi gửi trực tiếp vào email của mỗi thí sinh. 

III. Quy trình dự thi trực tuyến môn Năng khiếu  

1. Bước 1: Đăng nhập PHÒNG CHỜ THI  

- Căn cứ thời gian thi đã được phân bố cho từng thí sinh/nhóm thí sinh, thí 

sinh truy cập vào tài khoản email cá nhân (được cấp) chọn đường link được Hội 

đồng thi gửi trước giờ thi để yêu cầu đăng nhập vào PHÒNG CHỜ THI. 

- Khi được giám thị cho phép, thí sinh sẽ được đăng nhập vào PHÒNG CHỜ 

THI và thực hiện theo các yêu cầu của giám thị. 

2. Bước 2: Quy trình PHÒNG CHỜ THI 

- Sau khi đăng nhập vào PHÒNG CHỜ THI, thí sinh được giám thị coi thi 

hướng dẫn để thực hiện các nội dung sau: 

+ Trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để đối chiếu và xác thực 

nhân thân. 

+ Bắt thăm đề thi môn Năng khiếu. 

+ Sau khi bắt thăm, thí sinh được xem đề thi tương ứng trên màn hình và 

chuẩn bị thi theo thời gian quy định.  

-  Hết thời gian chuẩn bị, thí sinh được giám thị hướng dẫn để chuyển tiếp vào 

PHÒNG THI. Sau khi được hướng dẫn, thí sinh chọn đường link được gửi và 

đăng nhập vào PHÒNG THI. 

 

https://meet.google.com/ems-fcbw-oak
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3. Bước 3: Quy trình PHÒNG THI 

- Sau khi đăng nhập vào PHÒNG THI, thí sinh tương tác trực tiếp với cán bộ 

chấm thi để trình bày phần thi của mình theo quy định thi môn Năng khiếu. 

- Sau khi được cán bộ chấm thi xác nhận đã hoàn thành nội dung thi năng 

khiếu, thí sinh thoát khỏi ứng dụng thi trực tuyến (Google Meet) để kết thúc buổi 

thi. 

* Lưu ý:  

- Trong suốt quá trình chuẩn bị thi và thi, thí sinh phải làm việc độc lập 

(không có sự trợ giúp của người khác), không được chụp hình đề thi, phát tán đề 

thi (hoặc những vi phạm khác) dưới mọi hình thức. Mọi vi phạm của thí sinh, sẽ 

được xem xét, xử lý theo Mục IV dưới đây. 

- Quá trình chuẩn bị thi và thi của thí sinh được Hội đồng Thi chụp ảnh/ghi 

hình làm minh chứng, phục vụ cho công tác hậu kiểm khi thí sinh nhập học. 

IV. Xử lý kỷ luật thí sinh vi phạm quy chế thi 

Đối với những thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản và 

tùy mức độ vi phạm, Chủ tịch HĐTS báo cáo Hiệu trưởng quyết định xử lý kỷ luật 

thí sinh theo các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ, tước quyền vào học, 

hoặc có thể bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định hiện hành của pháp 

luật. 

Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận 

thông báo để các thí sinh dự thi môn Năng khiếu, ngành Giáo dục Mầm non, trình 

độ cao đẳng, biết và chuẩn bị tham gia./. 

Nơi nhận:                   
- Các thí sinh dự thi; 

- Các thành viên HĐTS; 

- Ban Thư ký/HĐTS; 

- Website BTU, Email Toantruong; 

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Trương Văn Chính 
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