
 

 

 

NỘI QUY KỲ THI HỌC BỔNG 

Ngày 29/05/2022 

 

I. Các tài liệu, vật dụng cần mang khi đến dự thi 

1. Chứng minh thư nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD) hoặc Giấy tờ thay thế (giấy tờ 

có ảnh do cơ quan chính quyền cấp như Hộ chiếu, Thẻ sinh viên, Bằng lái xe, Thẻ đoàn viên, 

Thẻ học sinh…) 

2. 02 bút chì loại 2B hoặc HB, 01 bút bi, 01 tẩy bút chì loại tốt, đồng hồ đeo tay. 

Lưu ý: Ngoài danh sách trên thí sinh không được phép để bất kỳ một vật dụng, thiết bị, tài liệu nào 

khác gần chỗ ngồi của mình ở trong phòng thi. 

II. Nội quy phòng thi 

1. Thí sinh phải có mặt đúng 7h30 tại cửa phòng thi của mình. Thí sinh đến muộn 15 phút coi như 

bỏ thi. 

2. Thí sinh phải tắt và không được sử dụng điện thoại di động, đồng hồ thông minh và các thiết bị 

điện tử khác khi vào phòng thi. 

3. Thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn và yêu cầu của Giám thị coi thi. Giám thị coi thi sẽ 

lập Biên bản và đình chỉ thi nếu thí sinh không tuân thủ đúng Nội quy. 

4. Thí sinh phải ngồi đúng chỗ theo Số báo danh và phòng thi. 

5. Trước khi hết giờ làm bài 5 phút và 1 phút, Giám thị sẽ thông báo cho thí sinh biết để chuẩn bị 

hoàn thành Bài thi. Khi có hiệu lệnh thu bài, thí sinh phải ngay lập tức đặt bút xuống, ngồi tại 

chỗ cho đến khi Giám thị thu xong Bài thi và Đề thi của cả phòng thi và cho phép ra về. Thí sinh 

nào vi phạm quy định này sẽ bị lập Biên bản và Bài thi sẽ bị hủy. 

6. Thí sinh tuyệt đối không được phép mang Đề thi và Bài thi (ngoại trừ Đề luận) ra khỏi phòng thi 

trong cũng như sau khi thi xong. Bài thi nộp thiếu Đề thi sẽ bị coi là không hợp lệ. 

7. Trong thời gian thi, thí sinh chỉ được phép ra khỏi phòng thi khi có sự cho phép của Giám thị và 

theo từng người một. 

8. Giữa 2 Bài thi trắc nghiệm và viết luận, thí sinh không được phép ra khỏi phòng thi mà chỉ nghỉ 

tại chỗ. 

9. Thí sinh không được trao đổi hay làm ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh khác. Thí sinh vi 

phạm quy định này sau khi đã được nhắc nhở bởi Giám thị sẽ bị lập Biên bản và đình chỉ thi. 

10. Thí sinh không được phép sử dụng bất cứ tài liệu nào cũng như máy tính bỏ túi hay điện thoại. 

Thí sinh vi phạm các quy định này sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức mà không cần cảnh cáo. 


