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Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021  
  

      

THÔNG BÁO  

Về trách nhiệm của thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh 

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

  

  Căn cứ Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo 

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Hội đồng thi Học viện An ninh 

nhân dân thông báo các thí sinh tham gia dự thi: 

1. Có mặt tại địa điểm thi (119-121 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) theo đúng 

quy định đã thông báo trong lịch thi, làm các thủ tục kiểm tra phòng, chống COVID - 19 

theo quy định để được hướng dẫn vào tham dự kỳ thi. Thí sinh đến muộn hơn sau thời 

điểm đóng cửa khu vực thi nhằm đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi sẽ không được tham gia 

dự thi.  

2. Xuất trình giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và các giấy tờ chứng minh tiêm 

phòng COVID - 19, xét nghiệm PCR hoặc test nhanh trước khi vào phòng thi.  

3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh quy định trong phòng thi; ký tên vào danh 

sách thí sinh dự thi từng buổi thi theo từng kỹ năng.  

4. Chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, không được mang các tài 

liệu, thiết bị, dụng cụ khác vào phòng thi, kể cả đồng hồ đeo tay.  

5. Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, có hành vi gian 

lận; phải giữ trật tự; khi muốn có ý kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi phải giơ tay và chỉ 

được phát biểu ý kiến hoặc ra ngoài phòng thi khi cán bộ coi thi cho phép; khi có sự việc 

bất thường xảy ra, phải tuân theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.  

6. Sau 2/3 thời gian làm bài của mỗi kỹ năng, thí sinh có thể nộp bài sớm so 

với quy định (trừ kỹ năng nghe) cùng với đề thi, giấy nháp và chỉ được rời phòng thi khi 

được cán bộ coi thi cho phép.  

7. Kỳ thi được tổ chức theo hình thức thi trên máy vi tính, do đó thí sinh tham 

gia dự thi cần phải:  

a) Tìm hiểu kỹ về hướng dẫn làm bài thi trên máy vi tính từ trang thông tin điện tử 

của Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thuộc Học viện An ninh nhân dân tại địa chỉ 

https://flic500.edu.vn/;  

b) Nhận máy vi tính và làm bài thi trên máy vi tính tại phòng thi;  

- Nhận máy vi tính, làm quen với máy vi tính; nhận phiếu tài khoản và đăng 

nhập tài khoản để thực hiện làm bài thi trên máy vi tính;  
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- Làm bài thi theo đúng hướng dẫn đối với từng phần thi hoặc từng kỹ năng thi;  

- Trong khi thi, nếu thí sinh gặp sự cố về máy vi tính hay những bất thường 

khác cần phải báo ngay cho cán bộ coi thi bằng cách giơ tay báo hiệu;  

- Không được thoát ra khỏi tài khoản đăng nhập trong suốt quá trình làm bài 

thi hoặc tái khởi động lại màn hình, máy vi tính, đường truyền bằng bất cứ hình thức nào;  

- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, tất cả thí sinh thực hiện các thao tác tiếp 

theo dưới sự hướng dẫn của cán bộ coi thi;  

- Trước khi ra khỏi phòng thi thí sinh phải nộp lại phiếu tài khoản, giấy nháp, 

ký xác nhận vào phiếu tham dự thi, danh sách kết quả thi (nếu có).  

c) Không tiếp xúc với các vị trí được niêm phong ở máy vi tính dưới bất kỳ 

hình thức nào;  

d) Không sao chép câu hỏi thi, đề thi dưới bất kỳ hình thức nào. Không sử dụng 

bất cứ một chương trình nào khác ngoài chương trình thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cài 

đặt trên máy vi tính trong thời gian thi kể cả để làm nháp bài thi.  

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN 

Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng 

 

    

  


