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TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

Số: …180..../TB-CNTĐ-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22 tháng 12  năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v hướng dẫn, tổ chức thi thử trắc nghiệm trực tuyến  

cho học sinh, sinh viên Khóa 2021. 

------ 

Căn cứ Công văn số 20525/SLĐTBXH-GDNN ngày 16 tháng 06 năm 2021 của Sở  

Lao động Thương binh và Xã hội TPHCM về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong 

thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn TPHCM. 

Nhằm giúp HSSV khóa 2021 làm quen, chuẩn bị tốt khi tham gia thi trực tuyến, Phòng 

Quản lý Đào tạo thông báo đến các Khoa, Giáo viên/Giảng viên (GV), Nhân viên (tham gia 

công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập của khóa 2021), Học sinh/Sinh viên (HSSV) 

khóa 2021 về việc hướng dẫn, tổ chức thi thử trắc nghiệm trực tuyến cho học sinh, sinh viên 

khóa 2021 như sau: 

1. Giáo viên/Giảng viên (GV), Nhân viên (tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn 

học tập của khóa 2021) nghiên cứu kỹ các nội dung: quy trình tổ chức thi trực tuyến, các 

vi phạm và hình thức xử lý khi tham gia thi trực tuyến, hướng dẫn HSSV một số nội dung 

trong quy trình tổ chức thi trực tuyến. Trong quá trình nghiên cứu các nội dung trên, GV, 

Nhân viên có thắc mắc (chưa rõ) cần liên hệ cán bộ quản lý Khoa (Trưởng/phó Khoa, 

trưởng bộ môn) để được giải đáp, nhằm đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả các nội dung đã 

quy định. Cán bộ quản lý Khoa (Trưởng/phó Khoa, trưởng bộ môn) có trách nhiệm và 

đảm bảo giải đáp đầy đủ các ý kiến, thắc mắc (chưa rõ) của GV, Nhân viên. Nếu có các ý 

kiến của GV, Nhân viên mà chưa thể giải đáp đầy đủ, Cán bộ quản lý Khoa liên hệ Phòng 

Quản lý Đào tạo để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

2. HSSV nghiên cứu kỹ phụ lục 1, 2, 3, 4, 5: quy trình tổ chức thi trực tuyến, các vi phạm và 

hình thức xử lý khi tham gia thi trực tuyến, hướng dẫn HSSV một số nội dung trong quy 

trình tổ chức thi trực tuyến (đính kèm). 

3. HSSV xem video hướng dẫn HSSV thi trắc nghiệm trực tuyến ở link dưới: 

a. https://www.facebook.com/watch/?v=203272351858305&extid=NS-UNK-

UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing 

b. https://drive.google.com/drive/folders/16MofZyBLF6TthtbwmHtB-

Lcvy2d_r591 

4. Giáo viên/Giảng viên (GV), Nhân viên (tham gia công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn 

học tập của khóa 2021) hướng dẫn, tổ chức thi thử trắc nghiệm trực tuyến (thời gian 60 - 

90 phút) cho HSSV khóa 2021 như sau: 

 Đối tượng: HSSV các lớp do GV, Nhân viên phụ trách chủ nhiệm, cố vấn học tập 

thuộc khóa 2021 

https://www.facebook.com/watch/?v=203272351858305&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=203272351858305&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16MofZyBLF6TthtbwmHtB-Lcvy2d_r591
https://drive.google.com/drive/folders/16MofZyBLF6TthtbwmHtB-Lcvy2d_r591
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  Thời gian tổ chức thi thử: GV, Nhân viên tùy chọn tổ chức buổi thi thử theo thời 

gian sau: 

o Trình độ trung cấp: Từ 22/12/2021 – 26/2/2021 

o Trình độ cao đẳng: Từ 22/12/2021 – 31/12/2021 

o Ghi chú: tổ chức buổi thi thử không trùng giờ học của HSSV 

 GV, Nhân viên chia đôi số lượng HSSV của lớp, ½ số lượng lớp sử dụng 

test1.tdc.edu.vn để đăng nhập và làm bài, ½ số lượng lớp sử dụng test2.tdc.edu.vn để 

đăng nhập và làm bài. 

 HSSV đăng nhập test1.tdc.edu.vn, test2.tdc.edu.vn bằng tài khoản mặc định 

như sau: 

o User: mã số HSSV (viết hoa hoặc thường); Password: mã số HSSV (viết hoa) 

o Ví dụ User: 21211TT1289; Password: 21211TT1289 

 Tên và mật khẩu đề thi thử: sau khi đăng nhập test1.tdc.edu.vn, test2.tdc.edu.vn bằng 

tài khoản, HSSV vào mục Khoa TIẾNG ANH, truy cập tên và nhập mật khẩu đề thi 

như sau: 

o Tên đề thi thử 1: AV1L220211-ĐỀ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

08.05.2021 (PHẦN NGHE) 

o Mật khẩu đề thi thử 1:  6817 

o Tên đề thi thử 2: AV1R220211-ĐỀ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 

08.05.2021 ĐỀ 1/ĐỀ 2 (PHẦN ĐỌC) 

o Mật khẩu đề thi thử 2:  7591 

 GV, Nhân viên hướng dẫn HSSV thật kỹ, thao tác chia sẻ màn hình hiển thị kết 

quả điểm thi sau khi nộp bài thi. 

 GV, Nhân viên nhắc nhở HSSV ghi, viết lại, lưu trữ mật khẩu của tài khoản 

đăng nhập test1.tdc.edu.vn, test2.tdc.edu.vn nếu HSSV thay đổi mật khẩu mặc 

định.  

Các đơn vị, Quý Thầy Cô, cá nhân cần trao đổi thêm thông tin, xin liên hệ với Phòng 

Quản lý Đào tạo: ĐT nội bộ: 115; ĐT cố định: 028 3897 0023. 

Trên đây là thông báo về việc hướng dẫn, tổ chức thi thử trắc nghiệm trực tuyến cho 

học sinh, sinh viên khóa 2021. Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị các Khoa, Quý Thầy Cô, 

HSSV nghiêm túc thực hiện thông báo này. 

Trân trọng ./. 

                                                                                                         Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- HSSV 

   - Lưu. 

TRƯỞNG PHÒNG  

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

(Đã Ký) 

Võ Thành Trung 

 

 

 

 

 

 


