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HỆ THỐNG PHẦN MỀM
 Trang chủ

 Sử dụng phần mềm trình duyệt web nhập địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn

 Cho phép thí sinh nhập thông tin tài khoản để đăng nhập vào hệ thống



HỆ THỐNG PHẦN MỀM
 Sát hạch

 Hiển thị danh sách bài sát hạch sau khi đăng nhập vào hệ thống



HỆ THỐNG PHẦN MỀM
 Sát hạch

 Đề sát hạch bao gồm: 25 câu hỏi, trong đó có 05 câu hỏi về kiến 

thức pháp luật và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên 

quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được lấy 

ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm.

 Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút. Số điểm tối đa là 100 điểm 

(4 điểm/1 câu). Bài thi phần kiến thức pháp luật đạt tối thiểu 16 

điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu.

 Trường hợp được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề 

sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật. Thời gian sát 

hạch tối đa là 12 phút. Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 

điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu 

cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.



HỆ THỐNG PHẦN MỀM
 Sát hạch

 Cho phép cá nhân tham gia sát hạch lựa chọn và thực hiện làm bài.

 Khung số 1: Từ ô số 1 tới ô số 25 là nơi để chọn câu hỏi trả lời đúng 

với câu hỏi tương ứng hiển thị trong khung số 2.

 Khung số 2: Hiển thị nội dung câu hỏi và hàng trên cùng là thời gian 

còn lại.



HỆ THỐNG PHẦN MỀM
 Sát hạch

 Hiển thị trạng thái, kết quả của bài sát hạch đã thực hiện theo cấu hình 

của quản trị.

 Sau khi làm xong bài sát hạch, chọn nút “Kết thúc”  hoàn thành bài sát 

hạch.



 Trợ giúp

 Cho phép tải các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo 

thông tin trợ giúp.

HỆ THỐNG PHẦN MỀM



CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT VÀ ĐẠT KẾT 

QUẢ CAO TRONG KỲ SÁT HẠCH!


