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THÔNG BÁO 
(V/v Tổ chức thi thử nghiệm theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến và thay đổi tên, ảnh đại 

diện tài khoản email của Giảng viên và Học sinh, Sinh viên) 
 

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc V/v Tổ chức thi thử nghiệm theo hình 

thức trắc nghiệm trực tuyến và thay đổi tên, ảnh đại diện tài khoản email của Giảng viên 

(có tên miền tdc.edu.vn) và Học sinh, Sinh viên (có tên miền mail.tdc.edu.vn) như sau: 

1. Tổ chức thi thử nghiệm theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến 

a. Các Khoa lập danh sách (file excel) cán bộ, giảng viên (Giảng viên thỉnh giảng 

nếu có), nhân viên (CBGVNV) tham gia thi thử nghiệm theo hình thức trắc 

nghiệm trực tuyến, gởi Phòng Quản lý Đào tạo để tạo tài khoản tham gia thi. 

b. Mỗi Khoa tương ứng với một phòng thi; 02 cán bộ coi thi (CBCT) là quản lý 

Khoa; GVNV là người dự thi. 

c. File excel danh sách gồm có các cột có tên: số thứ tự, họ lót, tên, mã số 

CBGVNV, cán bộ coi thi.  

d. Dữ liệu của cột CBCT để trống khi GVNV là người dự thi và điền link phòng 

thi trực tuyến google meet đối với 02 cán bộ coi thi (CBCT) là quản lý Khoa. 

2. Thay đổi tên tài khoản email của Giảng viên (GV) và Học sinh, Sinh viên (HSSV) 

Nhà trường đã cho phép các tài khoản email của Giảng viên và Học sinh, Sinh 

viên được quyền thay đổi tên tài khoản theo như Phụ lục 5 (Hướng dẫn Học sinh, Sinh 

viên một số nội dung trong quy trình tổ chức thi trực tuyến). Tuy nhiên do chính sách / 

qui định đặt tên tài khoản của google không cho phép đặt tên theo như cấu trúc (họ tên và 

số điện thoại) đã hướng dẫn do trong tên chứa quá nhiều chữ số. Vì thế GV, HSSV vẫn 

giữ nguyên, không thay đổi tên tài khoản. 

3. Thay đổi ảnh đại diện tài khoản email của Giảng viên và Học sinh, Sinh viên 

Với mong muốn GV và HSSV dễ dàng liên lạc với nhau trong trường hợp cấp 

thiết khi tham gia thi trực tuyến, Phòng Quản lý Đào tạo đề nghị GV và HSSV sử dụng 

phần mềm Paint (hoặc 1 phần mềm nào khác) để thêm thông tin số điện thoại vào hình 

đại diện trước khi thực hiện thay đổi ảnh đại diện tài khoản. 



4. Hướng dẫn thêm thông tin số điện thoại vào ảnh đại diện bằng phần mềm Paint 

a) Từ màn hình desktop, vào start / All Programs / Accessories để mở Paint. 

b) Mở file hình đại diện đã lưu trữ trên máy tính. 

 

 

 

 

 

c) Click chọn nút công cụ chữ A, sau đó click chọn vị trí trên ảnh cần thêm 

(nhập) thông tin số điện thoại, điều chỉnh kích thước font đảm bảo đủ lớn 

để quản sát rõ số điện thoại. 

 

 

 

 

 

 

d) Kiểm tra ảnh đại diện … save 

 

Nếu cần hỗ trợ, GV và HSSV liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo 028.38966825, 

Email: pdt@tdc.edu.vn 

Trân trọng kính chào! 

 

                    
 

                                     

 

Nơi nhận: 

-Các Khoa; 

-HSSV 

-Lưu. 

Ngày 18 tháng 08 năm 2021 

TRƯỞNG PHÒNG   

 

 

Võ Thành Trung 

 

 

 

 


