
Kǣ THI VIӂT QUӔC GIA 
Vӄ CÔNG NGHӊ MÓNG (LÀM MÓNG TAY) 

 
BҦN TIN DÀNH CHO THÍ SINH 

 
Hãy thăm trang www.nictesting.org ĀӇ có bҧn tin mӟi nhҩt trѭӟc khi dӵ thi. 

 
Please visit www.nictesting.org for the most current bulletin prior to testing. 

KǤ thi Quӕc gia vӅ Công nghӋ Móng (Làm Móng Tay) là kǤ thi cҩp phép quӕc gia cho Kӻ thuұt viên Làm Móng (Móng Tay), do 
Hӝi ÿӗng Liên TiӇu bang gӗm các Hӝi ÿӗng Mӻ dung hӑc TiӇu bang (NIC) soҥn và tә chӭc.  Bҧn tin dành cho Thí sinh này gӗm 
có ÿҥi cѭѫng nӝi dung cҫn nҳm ÿѭӧc trong kǤ thi Quӕc gia vӅ Công nghӋ Móng (Làm Móng Tay) cӫa NIC, các câu hӓi và trҧ lӡi 
mүu.  Thӡi gian thi viӃt  vӅ Công nghӋ Móng (Làm Móng Tay) là 90 phút. 
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CÁC KHÁI NIӊM 
KHOA HӐC 

45% 
 
HiӇu các quy trình 
kiӇm soát lây nhiӉm 
liên quan ÿӃn:  
¡ Vi khuҭn và cách nó 

lây lan 
¡ Vi rút và cách nó lây 

lan 
¡ Nҩm và cách nó lây 

lan 
¡ Các cách làm vӋ sinh  
¡ Các cách khӱ trùng  
¡ Các cách vô trùng hóa  
¡ Các dӏch vө làm móng  
¡ Làm vӋ sinh và khӱ 

trùng bӗn làm móng 
chân lѭu thông và 
không lѭu thông 

¡ Bôi sҧn phҭm (nhѭ 
dùng cây cӑ) 

 
HiӇu các quy trình an 
toàn liên quan ÿӃn: 
¡ Thҧi vұt liӋu bҭn 
¡ Bҧo quҧn các nhu yӃu 
¡ Các yêu cҫu cӫa 

OSHA vӅ An toàn Vұt 
liӋu và Tӡ Dӳ liӋu 
(MSDS) 

¡ Các yêu cҫu cӫa 
OSHA vӅ nhãn sҧn 
phҭm  

¡ Các yêu cҫu cӫa 
OSHA vӅ bҧo quҧn 
sҧn phҭm 

¡ Các yêu cҫu cӫa 
OSHA vӅ thông gió  

¡ Các yêu cҫu cӫa 
OSHA vӅ thҧi sҧn 
phҭm  

¡ Các yêu cҫu cӫa 
OSHA vӅ vi trùng gây 
bӋnh trong máu 

¡ Các yêu cҫu cӫa 
OSHA vӅ Cҧnh báo 
Chung 

¡ Ph ҕng ngӯa thѭѫng tích 
khi làm viӋc 

 
HiӇu giҧi phүu/sinh lý 
ngѭӡi cѫ sӣ liên quan 
ÿӃn: 
¡ Chӭc năng cӫa da  
¡ Cҩu trúc da  
¡ Các rӕi loҥn và bӋnh 

vӅ da (nhѭ hình thành 
sҳc tӕ bҩt thѭӡng, 
nhiӉm trùng, viêm tҩy, 
thѭѫng tәn) 

¡ HӋ khung xѭѫng và 
chӭc năng cӫa nó 

¡ HӋ cѫ và chӭc năng 
cӫa nó 

¡ HӋ tuҫn hoàn/mҥch và 
chӭc năng cӫa nó 

¡ HӋ thҫn kinh và chӭc 
năng cӫa nó 

 
HiӇu giҧi phүu/sinh lý 
móng liên quan ÿӃn: 
¡ Các phҫn cӫa móng 

(nhѭ gӕc, riӅm, mҫm 
móng) 

¡ Cҩu trúc và thành 
phҫn móng (nhѭ chҩt 
sӯng, các lӟp móng, 
nguӗn máu nuôi 
móng) 

¡ Các rӕi loҥn và tình 
trҥng móng  

¡ Các bӋnh vӅ móng  
¡ Các dҩu hiӋu lây 

nhiӉm 
 
HiӇu hóa hӑc cѫ sӣ có 
liên quan ÿӃn:  
¡ Sӵ kӃt dính 
¡ Phҧn ӭng hóa hӑc 

¡ Phҧn ӭng vұt lý 
¡ Thành phҫn sҧn phҭm 

 
HiӇu chӭc năng sҧn 
phҭm có liên quan ÿӃn:  
¡ Các sҧn phҭm axeton 

và phi axeton  
¡ Phèn 
¡ Chҩt khӱ trùng 
¡ Thuӕc tҭy bàn chҧi 
¡ Chҩt Xúc tác/Kích 

hoҥt  
¡ Kem/dҫu biӇu bì 
¡ Chҩt tҭy da 
¡ Gel 
¡ Chҩt giӳ ҭm 
¡ Monome 
¡ Sѫn móng 
¡ Polyme 
¡ Sѫn lót  
¡ Nhӵa/Keo dán 
¡ Dung môi 

 
QUY TRÌNH CÔNG 

NGHӊ MÓNG 
55% 

  
Thӵc hiӋn các quy 
trình chung liên quan 
ÿӃn:  
¡ Tѭ vҩn khách hàng 
¡ Ĉánh giá móng 
¡ Các tình trҥng phҧi 

dӯng làm dӏch vө 
(phҧn chӍ ÿӏnh) 

¡ Giӟi thiӋu dӏch vө 
¡ Hӗ sѫ dӏch vө (nhѭ thҿ 

khách hàng) 
 
HiӇu chӭc năng cӫa: 
¡ ThiӃt bӏ làm móng 

(nhѭ bàn, ÿèn, bӗn 
làm móng chân) 

¡ Dөng cө làm móng 
(nhѭ díp cҳt móng, 

dөng cө ÿҭy biӇu bì, 
kìm cҳt móng) 

¡ Các sҧn phҭm, vұt liӋu 
và nhu yӃu làm móng 
(nhѭ bông, dҫu dѭӥng, 
khăn) 
 

Thӵc hiӋn chuҭn bӏ 
dӏch vө liên quan ÿӃn:  
¡ Làm vӋ sinh và khӱ 

trùng khu vӵc làm 
viӋc/dӏch vө (nhѭ bӗn 
làm móng chân, bàn) 

¡ Sҳp ÿһt chӛ làm 
¡ Làm vӋ sinh bàn tay 

thӧ làm móng và bàn 
tay và/hoһc bàn chân 
khách hàng 

 
Thӵc hiӋn dӏch vө làm 
móng tay liên quan 
ÿӃn:  
¡ Tҭy sѫn móng  
¡ Cҳt và tҥo hình móng 

an toàn 
¡ Làm mӅm biӇu bì 

trong nѭӟc ҩm  
¡ Dùng dung môi/díp 

cҳt biӇu bì  
¡ Ĉҭy ngѭӧc biӇu bì an 

toàn 
¡ Cҳt biӇu bì thӯa an 

toàn 
¡ Làm sҥch móng an 

toàn 
¡ Bôi dҫu/kem biӇu bì 
¡ Bôi dҫu ÿӇ làm mát xa  
¡ Tҭy vӃt dҫu hay kem 

trên/dѭӟi móng an 
toàn 

¡ Ĉánh bóng móng an 
toàn 

¡ Quét sѫn móng  
¡ Dӏch vө dҫu sáp 
¡ Dӏch vө dҫu/kem 

dѭӥng nóng 
 
 

Jerry Brooks
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Thӵc hiӋn dӏch vө làm 
móng chân liên quan 
ÿӃn:  
¡ Tҭy sѫn móng  
¡ Cҳt và tҥo hình móng 

an toàn 
¡ Làm mӅm biӇu bì 

trong nѭӟc ҩm  
¡ Dùng dung môi/díp 

cҳt biӇu bì  
¡ Ĉҭy ngѭӧc biӇu bì an 

toàn 
¡ Cҳt biӇu bì thӯa an 

toàn 
¡ Tróc da an toàn 
¡ Tҭy chai an toàn 

 
¡ Làm sҥch móng an 

toàn 
¡ Bôi dҫu/kem biӇu bì 
¡ Bôi dҫu ÿӇ làm mát xa  
¡ Tҭy vӃt dҫu hay kem 

trên/dѭӟi móng an 
toàn 

¡ Ĉánh bóng móng an 
toàn 

¡ Quét sѫn móng  
¡ Dӏch vө dҫu sáp 

 
Thӵc hiӋn các ÿӝng tác mát  
xa cѫ bҧn liên quan ÿӃn:  
¡ Xoa bóp.  
¡ Chà xát.  
¡ Ĉҩm bóp. 
¡ Vӛ 

 
Thӵc hiӋn dӏch vө làm 
ÿҽp móng liên quan 
ÿӃn:  
¡ Gҳn ÿҫu móng 
¡ TӍa ÿҫu móng  
¡ Pha trӝn ÿҫu móng 
¡ Gӥ ÿҫu móng an toàn 
¡ Ĉҳp acrylic  
¡ Móng giҧ acrylic 
¡ Bҧo trình acrylic (ÿҳp, 

trám, làm cân bҵng 
lҥi)   

¡ Ĉҳp lҥi acrylic (nhѭ 
bҧo trình màu trҳng và 
hӗng) 

¡ Tҭy acrylic an toàn 
¡ Các lӟp bӑc móng 
¡ Bҧo trì bӑc móng 

(ÿҳp, trám, làm cân 
bҵng lҥi)   

¡ Gӥ bӑc móng an toàn 
¡ Ĉҳp gel xӱ lý bҵng tia 

cӵc tím 
 

 
¡ Móng giҧ bҵng gel 

chiӃu tia cӵc tím 
¡ Bҧo trình gel chiӃu tia 

cӵc tím (ÿҳp, trám, 
làm cân bҵng lҥi)   

¡ Ĉҳp lҥi gel chiӃu tia 
cӵc tím (nhѭ bҧo trì 
màu trҳng và hӗng) 

¡ Tҭy gel chiӃu tia cӵc 
tím an toàn 

¡ Tҥo viӅn và tҥo hình 
móng 

¡ Dùng giǊa/tҩm mài an 
toàn  

¡ Dùng giǊa ÿiӋn an 
toàn 
   
CÁC CÂU HӒI MҮU 

 
Các câu hӓi mүu sau ÿây giӕng 
nhѭ các câu trong ÿӅ Thi ViӃt 
vӅ Công nghӋ Móng (Làm 
Móng Tay) cӫa NIC.  Mӛi câu 
có kèm theo bӕn lӵa chӑn ÿӇ trҧ 
lӡi.  ChӍ có mӝt lӵa chӑn ÿúng.  
Các câu trҧ lӡi ÿúng ÿѭӧc liӋt 
kê sau phҫn câu hӓi mүu. 
 
1. Ĉá bӑt mài dùng trong làm 

móng là chҩt 
a. mài mòn 
b. tҭy trҳng 
c. bôi trѫn 
d. làm se 

 
2. Bѭӟc ĈҪU trong làm 

móng là gì? 
a. Tҥo dáng móng 
b. Làm mӅm biӇu bì 
c. Làm sҥch khe dѭӟi 

móng 
d. Tҭy sѫn cǊ 

3. Các mӻ phҭm làm móng 
nên giӳ ӣ ÿâu khi không 
dùng ÿӃn? 
a. Trên giá sҥch 
b. Trên bàn làm móng 
c. Trong hӝp ÿӗ nghӅ 

sҥch 
d. Trong hӝp kín và sҥch 

 
4 Trong ÿiӅu kiӋn nào sau 

ÿây biӇu bì quanh móng sӁ 
bӏ nӭt? 
a. Xѭӟc mang rô 
b. Mӝng thӏt 

        c.     Móng bӏ cҳn biӃn 
dҥng 

        d.     Móng vӥ 
 

 
5.  Có thҫn kinh và mao 
mҥch ӣ trong 

a. giѭӡng móng. 
b. thành móng 
c. phiӃn móng. 
d. rãnh móng 

 
6.    Dùng chҩt khӱ trùng 
khi làm móng ÿӇ 

a. tҭy trҳng móng. 
b. chӳa các vӃt sӭt 

nhӓ. 
c. làm trѫn móng 

nhăn. 
d. làm bóng mһt 

móng. 
 
7.   Sau mӛi lҫn dùng, dөng 

cө làm móng phҧi ÿѭӧc 
a. lau bҵng khăn 
b. lau bҵng giҩy vӋ 

sinh 
c. rӱa và khӱ trùng 
d. ÿһt trong ngăn 

chӭa khô. 
 
8.   Vӟi loҥi móng nào sau 

ÿây nên dùng dҫu khi 
làm móng 
a. Móng trҳng 
b. Móng nӭt 
c. Móng giòn 
d. Phòng lây nhiӉm 

 
 9.  Phҫn nào cӫa móng 

phát triӇn? 
a. LiӅm móng 
b. Gӕc móng 
c. Vӓ móng 
d. Cҥnh ÿҫu móng 

 
10.  Cҫn bôi gì lên chӛ 

móng nӭt trѭӟc khi 
bӑc? 
a. Sѫn phӫ ngoài 
b. Sѫn phӫ nӅn 
c. Keo dán 
d. Chҩt làm cӭng 

móng 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
THAM KHҦO Vӄ  

(TAY) 
CÔNG NGHӊ MÓNG 
 
Milady’s Standard Nail 
Technology 6th Edition, 
2011 
Milady 
5 Maxwell Drive 
Clifton Park, NY 12065 
(800) 347-7707 
www.Milady.com 
 
Salon Fundamentals 
Nails 2007  
Pivot Point International, Inc. 
Evanston, IL  60201 
(800) 886-4247 
www.pivot-point.com 
 
NIC Cleaning and 
Disinfecting of Circulating 
and Non Circulating Tubs 
and Spa’s for All Industry 
Modalities 
NIC, Inc., August 2007 
www.nictesting.org 
 

THAM KHҦO 
 THÊM 

 
Milady’s Standard 
Textbook of Cosmetology, 
2008 
Milady 
5 Maxwell Drive 
Clifton Park, NY 12065 
(800) 730-2214 
www.Milady.com 
 

Salon Fundamentals, 
Cosmetology, 2007  
Pivot Point International, Inc. 
Evanston, IL  60201 
(800) 886-4247 
www.pivot-point.com 
 
NIC Health and Safety 
Standards  
NIC, Inc., October 2002 
www.nictesting.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trҧ lӡi 
1.  a      4.  a        7.  c      10.  c 
2.  d      5.  a        8.  c       
3.  d      6.  b        9.  b       
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Làm s̩ch và Kh͵ trùng các B͛n t̷m và Spa Có và Không có Sͯi 
ÿ͙i vͣi M͕i C˯ sͧ trong Ngành. 

 
 

Các chuҭn nên tuân thӫ khi làm sҥch và khӱ trùng tҩt cҧ các bӗn tҳm và spa có và không có sӫi là: 
(nên dùng kính và găng bҧo hӝ chӕng xianua và cҫn tránh không ÿӇ cho bàn chân hay các vùng da 
khác trên cѫ thӇ khách hàng tiӃp xúc vӟi các chҩt tҭy trùng).   
 

1. Sau mӛi khách hàng hoһc mӛi phҫn dӏch vө,  
2. Tháo nѭӟc khӓi bӗn  
3. Làm sҥch bӗn ÿúng theo chӍ dүn cӫa nhà sҧn xuҩt.  Thұt cҭn thұn dӥ bӓ hӃt màng váng, nhҩt là ӣ 

ӕng dүn nѭӟc.  Rӱa bӗn cҭn thұn. 
4. Ĉә nѭӟc ÿҫy bӗn.  

a. Cho chҩt tҭy trùng thích hӧp vào nѭӟc theo quy ÿӏnh sau ÿây: 
i. Ít nhҩt phҧi dùng loҥi chҩt tҭy vi trùng, vi rút, nҩm và trӵc khuҭn ÿã ÿăng ký vӟi 

EPA (theo công thӭc dùng cho bӋnh viӋn), ÿã ÿѭӧc pha và sӱ dөng theo chӍ dүn 
cӫa nhà sҧn xuҩt, TRӮ CÁC BӖN ĈĂ TIӂP XÚC TRӴC TIӂP VӞI MÁU 
HOҺC DӎCH CѪ THӆ. 
 

ii. NӃu Bӗn ÿã TIӂP XÚC TRӴC TIӂP VӞI MÁU HAY DӎCH CѪ THӆ, ít 
nhҩt phҧi dùng loҥi chҩt tҭy trùng ÿã ÿăng ký vӟi EPA có khҧ năng diӋt vi rút 
HIV-1 và Hepatitis B cӫa ngѭӡi hoһc trùng lao, ÿã ÿѭӧc pha và sӱ dөng ÿúng 
theo chӍ dүn cӫa nhà sҧn xuҩt.  
 
 

b. ĈӇ cho chҩt tҭy trùng nҵm trong bӗn không sӫi, hoһc sӫi trong bӗn sӫi ÿӫ khoҧng thӡi gian ÿã 
ÿѭӧc chӍ rѫ trong hѭӟng dүn cӫa nhà sҧn xuҩt.   
   

5. Vào cuӕi ngày phҧi tháo mӑi bӝ phұn rӡi (màng lӑc, nút ӕng thoát, vòi, v.v) làm sҥch và tҭy 
trùng các bӝ phұn rӡi nhѭ sau: 
 
a. Chà và chҧi bҵng xà phòng và chҩt tҭy cho sҥch các mҧnh vөn. 
b. Rӱa sҥch.  
c. Nhúng ngұp hҷn trong chҩt tҭy vi trùng, vi rút, nҩm và trӵc khuҭn ÿã ÿăng ký vӟi EPA (theo 

công thӭc dùng cho bӋnh viӋn), ÿã ÿѭӧc pha và sӱ dөng theo chӍ dүn cӫa nhà sҧn xuҩt.   
d. Rӱa sҥch. 
e. Hong khô. 

 
6. Lҳp các bӝ phұn ÿã tҭy trùng vào bӗn. (ӕng xҧ, vòi,v.v) hoһc cҩt vào mӝt thùng chӭa khô, có nҳp 

kín, ÿã khӱ trùng và cách xa các chҩt gây ô nhiӉm. 
 
Mӝt sӕ mӻ viӋn chӑn cách mua thêm ӕng xҧ và các bӝ phұn rӡi ÿӇ có thӇ thay ngay lұp tӭc bҵng các bӝ 
phұn ÿã ÿѭӧc tҭy trùng ÿӇ tiӃt kiӋm thӡi gian giӳa các khách hàng. NӃu nhѭ thӃ, mӑi ÿӗ nghӅ ÿã TIӂP 
XÚC VӞI MÁU HOҺC DӎCH CѪ THӆ phҧi ÿѭӧc tҭy trùng tӕi thiӇu là bҵng mӝt dung dӏch khӱ trùng 
ÿã ÿăng ký vӟi EPA và có khҧ năng diӋt HIV-1 và virút Viêm gan B trên ng˱ͥi ho̿c Lao ÿã ÿѭӧc pha và 
dùng ÿúng theo chӍ dүn cӫa nhà sҧn xuҩt.  Cách cҩt giӳ giӕng nhѭ trong mөc 6 trên ÿây.   
 
 
Phê duyӋt vào tháng 8 năm 2007 
 


