
Lịch thi STT Bài thi/Đầu việc Thời gian Nội dung chuẩn bị Phòng Nhân sự Ghi chú

1
IDP kiểm tra phòng thi, chuẩn bị máy tính, 
thiết bị tai nghe, đề thi, an ninh khu vực tổ 

chức thi IELTS
07:15 - 07:45

Khu vực để đồ giám thị, khu 
vực để đồ của học sinh

2
Gọi thí sinh vào phòng thi, ổn định phòng 
thi, điểm danh thí sinh, phổ biến nội dung 
Kiểm tra và quy chế

07:45 - 08:15 Danh sách phòng thi, quy chế

3 Phát đề thi & Làm bài kỹ năng NGHE 08:15 - 09:00 Đề thi + phiếu trả lời

4 Thu bài Nghe 09:00 - 09:15

5 Phát đề thi & Làm bài kỹ năng ĐỌC 09:15 - 10:15 Đề thi + phiếu trả lời

Thời gian: Thứ Sáu, 29/7/2022
Địa điểm: Trường THPT Mỹ Đình
Thời gian: 
  + Sáng: 8:00-12:00
  + Chiều: 13:30-17:30

Đơn vị tổ chức sát hạch: 
Smartcom phối hợp IDP IELTS Viet Nam

KẾ HOẠCH THI SÁT HẠCH IELTS ĐẦU VÀO HỆ QUỐC TẾ - THPT MỸ ĐÌNH
 NĂM HỌC 2022 - 2023

Mục đích: Kiểm tra chất lượng đầu vào của học sinh, mang tính chất bắt buộc đối với quá trình 
đào tạo. 
Căn cứ vào kết quả này, Smartcom có thông tin để sắp xếp thành các nhóm lớp theo trình độ phù 
hợp.

Cách thức tổ chức: 252 thí sinh thi trong 1 ngày thứ 6
1/ THI 3 KỸ NĂNG (Nghe + Đọc + Viết) : Thi nửa sáng/hoặc chiều chia thành 3 phòng thi sáng + 
3 phòng thi chiều

2/ THI KỸ NĂNG NÓI: Thi trong nửa ngày còn lại, mỗi thí sinh 10 - 15 phút thi 1.1 với giảm khảo 
GVNN, chia thành 5 phòng thi sáng + 5 phòng thi chiều

SÁNG 
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022

3 phòng thi
(101, 102, 

103)

Giám thị IDP

Giám thị 
Smartcom

Học sinh đi thi 
được phát 
bút chì, tẩy

Tuyệt đối không 
mang đồ dùng, 
thiết bị cá nhân 
vào phòng thi. 

Nghe + 
Đọc + Viết
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6 Thu bài Đọc 10:15 - 10:30

7 Phát đề thi & Làm bài kỹ năng VIẾT 10:30 - 11:30 Đề thi + phiếu trả lời

1
Ổn định phòng thi, điểm danh thí sinh, phổ 
biến nội dung Kiểm tra và quy chế

7:45 - 8:00 Danh sách phòng thi, quy chế

2 Thi Kỹ năng NÓI 8:00 - 12:15

Lịch thi STT Bài thi/Đầu việc Thời gian Nội dung chuẩn bị Phòng Nhân sự Ghi chú

1
Ổn định phòng thi, điểm danh thí sinh, phổ 
biến nội dung Kiểm tra và quy chế

13:15 - 13:30 Danh sách phòng thi, quy chế

2 Phát đề thi & Làm bài kỹ năng NGHE 13:30 - 14:15 Đề thi + phiếu trả lời

3 Thu bài Nghe 14:15 - 14:30

4 Phát đề thi & Làm bài kỹ năng ĐỌC 14:30 - 15:30 Đề thi + phiếu trả lời

5 Thu bài Đọc 15:30 - 15:45

6 Phát đề thi & Làm bài kỹ năng VIẾT 15:45 - 16:45 Đề thi + phiếu trả lời

Giám thị IDP

Giám thị 
Smartcom

Học sinh đi thi 
được phát bút 

chì, tẩy

Tuyệt đối không 
mang đồ dùng, 
thiết bị cá nhân 
vào phòng thi. 

Nói

5 phòng thi
(Phòng 104, 

105, 106, 
107, 108)

5 phòng thi 
giám khảo nước 
ngoài + giám thị 

VN

CHIỀU
 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Thí sinh chờ tới 
lượt thi tại 

Phòng Hội thảo

Thời gian chi 
tiết từng thí 

sinh xem Danh 
sách đính kèm

Nghe + 
Đọc + Viết

3 phòng thi
(101, 102, 

103)
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1
Ổn định phòng thi, điểm danh thí sinh, phổ 
biến nội dung Kiểm tra và quy chế

13:15 - 13:30 Danh sách phòng thi, quy chế

2 Thi Kỹ năng NÓI 13:30 - 17:45

Nói

5 phòng thi
(Phòng 104, 

105, 106, 
107, 108)

5 phòng thi 
giám khảo nước 
ngoài + giám thị 

VN

Thí sinh chờ tới 
lượt thi tại 

Phòng Hội thảo

Thời gian chi 
tiết từng thí 

sinh xem danh 
sách đính kèm


