
HƯỚNG DẪN THI ASMO 

Bước 1: Vào đường link thi từ 10-15 phút trước giờ thi. 

Bước 2: Đăng nhập bằng user và password đã được gửi theo từng tài khoản đăng ký thi 

 

 

Bước 3: Sau khi đăng nhập, màn hình hiện ra nội dung hướng dẫn bắt đầu thi và nội qui của 

ASMO quốc tế. Thí sinh nên đọc kỹ nội quy và các hướng dẫn làm bài thi. 

 

 

Trường hợp sau khi đăng nhập không hiện màn hình Nội qui và hướng dẫn thi, thí sinh bấm vào 

Bài thi hoặc chọn Bài thi/Danh mục/ASMO 

 



 

Sau đó màn hình hiện ra các bài thi, thí sinh chọn đúng bài thi và click vào tên bài thi. 

 

Bước 4: Ở phía cuối của trang màn hình, để bắt đầu làm bài thi, thí sinh cần tích vào ô “Tôi đã 

đọc và hiểu các hướng dẫn” và bấm Start exam. 

 



Bước 5: Sau khi bắt đầu thi, màn hình chuyển sang chế độ làm bài. Bên trái màn hình là đề thi 

của một câu; bên phải là các đáp án để lựa chọn. Thí sinh chọn đáp án nào thì tích vào đáp án đó 

hoặc điền vào chỗ trống. Phía góc phải bên trên màn hình sẽ thông báo thời gian còn lại của bài 

thi; số thứ tự câu hỏi đang trả lời. 

 

Bước 6: Trong quá trình làm bài, thí sinh muốn chuyển sang câu tiếp theo chỉ cần bấm nút “Tiếp 

theo”; muốn đánh dấu một câu để xem lại thì bấm vào “Để lát nữa xem lại”. Trước khi nộp thí 

sinh nên kiểm tra bài bằng cách bấm nút “Xem lại bài” ở phía cuối bên trái màn hình.  

 



Bước 7: Sau khi đã kiểm tra, thí sinh bấm “Kết thúc” để nộp bài. Màn hình sẽ hiển thị khung 

xác nhận “Bạn đã chắc chắn nộp”: Nếu chắc chắn nộp, thí sinh bấm OK. Nếu chưa chắc chắn, 

bấm Cancel và quay lại bước 5 để kiểm tra. 

 

Bước 8: Sau khi bấm nộp bài, thí sinh chờ hệ thống xác nhận đã nộp bài ở góc dưới bên phải 

màn hình. 

 

 

LƯU Ý 

1. Nếu thí sinh sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng, cần chuyển chế độ xoay ngang màn hình 

trước khi vào màn hình dự thi. 



 

2. Nếu nhận link qua zalo, thí sinh bấm vào đường link để vào màn hình. Sau đó bấm vào dấu ba 

chấm trên góc phải của link và chọn chế độ “Mở bằng trình duyệt” để chuyển sang trình duyệt 

phù hợp cho thí sinh theo dõi bài thi. 



 


