NỘI QUY PHÒNG THI
I. Thông tin về thời gian thi: sáng Chủ nhật ngày 11/11/2018, cụ thể:
Ca 1: Thi môn Tiếng Anh (Thời gian làm bài: 60 phút)
- 7h25: Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến nội quy, thể lệ thi, phát giấy và bút, hướng dẫn
ghi và tô thông tin trên phiếu làm bài thi.
- 7h55: Phát đề thi môn Tiếng Anh.
- 8h00: Bắt đầu giờ thi môn Tiếng Anh.
- 9h00: Kết thúc giờ thi môn Tiếng Anh. Giám thị thu bài thi, đề thi; nộp bài thi, đề thi về
phòng Hội đồng.
Ca 2: Thi môn Nghiệp vụ (Thời gian làm bài: 90 phút)
- 09h20: Gọi thí sinh vào phòng thi, phát giấy và bút, hướng dẫn ghi và tô thông tin trên
phiếu làm bài thi.
- 09h40: Phát đề thi môn Nghiệp vụ.
- 09h45: Bắt đầu giờ thi môn Nghiệp vụ.
- 11h15: Kết thúc giờ thi môn Nghiệp vụ. Giám thị thu bài thi, đề thi; nộp bài thi, đề thi về
phòng Hội đồng.
II. Thí sinh dự thi phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy phòng thi như sau:
1. Thí sinh đến dự thi có mặt tại phòng thi trước giờ gọi vào phòng thi, thí sinh đến muộn 15
phút kể từ khi phát đề thi sẽ không được vào thi.
2. Khi vào phòng thi, thí sinh phải tuân thủ các quy định sau đây:
a. Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân/hoặc hộ chiếu khi thí sinh coi thi yêu cầu.
b. Ngồi đúng số báo danh của mình theo sự hướng dẫn của giám thị.
c. Thí sinh sẽ được phát giấy kiểm tra, giấy nháp và bút chì có tẩy. Trường hợp nếu thí sinh
mang theo cặp, túi, điện thoại, các loại bút, tài liệu khác… phải để vào nơi quy định theo chỉ dẫn
của giám thị phòng thi (không được mang vào chỗ ngồi) và phải tự chịu trách nhiệm cá nhân về
những tài sản mang theo.
3. Bài thi của thí sinh không có đủ chữ ký của 02 giám thị hoặc viết mực khác loại mực từ bút
do giám thị phát, hoặc viết từ 2 loại mực trở lên hoặc sử dụng bút xoá, thì được coi là không hợp
lệ.
4. Giấy thi
Đối với cả 02 môn thi Tiếng Anh/Nghiệp vụ: Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc
nghiệm, dùng bút chì và có thể dùng tẩy để làm bài. Thí sinh sẽ chọn 01 đáp án đúng bằng cách tô
kín vào ô đáp án lựa chọn. Thí sinh lưu ý:
* Số thứ tự câu trả lời trong phiếu trả lời tương ứng với số thứ tự câu hỏi trong đề thi.
* Đối với mỗi câu hỏi, dùng bút chì tô kín một ô tương ứng với phương án trả lời đúng nhất.
Cách tô đúng
* Các trường hợp thay đổi đáp án, thí sinh dùng tẩy tẩy sạch phương án sai và tô kín lại vào phương
án đúng. Tuyệt đối không tô 2 phương án trả lời cho cùng một câu hỏi hoặc có cách thức tô khác so với
hướng dẫn ở trên. Trường hợp thí sinh tô đậm nhiều hơn 1 ô đáp án hoặc tô như dưới đây là sai và sẽ
không được ghi nhận câu trả lời khi chấm điểm.

Cách tô sai

5. Trong thời gian thi không được ra vào, làm mất trật tự tại phòng thi. Thí sinh chỉ được ra
khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài thi, đề thi cho thí sinh coi thi; trừ
trường hợp đặc biệt như: ốm đau, cấp cứu…. do người phụ trách điểm thi quyết định.
6. Khi giám thị tuyên bố hết giờ:
- Thí sinh phải ngừng làm bài, ghi rõ tổng số tờ giấy thi theo quy định vào bài thi và kiểm tra
lại số báo danh;
- Ngồi tại chỗ để giám thị đi thu đề thi và bút.
- Đợi giám thị đọc tên và mang bài thi lên nộp cho giám thị, khý vào danh sách nôp bài thi và
ra khỏi phòng thi.
7. Những trường hợp gây mất trật tự hoặc gian lận trong thi cử, vi phạm nội quy phòng thi sẽ
bị lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định.
8. Trường hợp thí sinh bỏ thi môn đầu sẽ không được dự thi môn tiếp theo.
II. Quy chế xử lý kỷ luật:
Đối với những thí sinh vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và tùy mức độ nặng nhẹ
xử lý kỷ luật theo các hình thức dưới đây:
1. Nhắc nhở: Áp dụng đối với những trường hợp thí sinh có thái độ không nghiêm túc, hành
xử không đúng quy chế thi.
2. Khiển trách: Áp dụng đối với những thí sinh phạm lỗi 1 lần: nhìn bài của bạn, trao đổi với
bạn hoặc đã nhắc nhở 3 lần (hình thức này do thí sinh coi thi quyết định tại biên bản được lập).
Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 25% số điểm thi.
3. Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:
a. Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế;
b. Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho bạn;
c. Chép bài của người khác.
Người bị kỷ luật cảnh cáo sẽ bị trừ 50% số điểm thi.
4. Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây;
a. Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế;
b. Khi vào phòng thi mang theo tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm,
ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi; vũ khí, chất gây nổ, gây
cháy, các vật dụng gây nguy hại khác;
c. Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;
d. Viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi;
e. Có hành động gây gổ, đe dọa thí sinh có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh
khác.
Thí sinh bị kỷ luật đình chỉ thi sẽ bị điểm không (0); Phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có
quyết định của Trưởng điểm thi; phải nộp bài làm và đề thi cho thí sinh coi thi và chỉ được ra
khỏi khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài;
Lưu ý: Hình thức xử lý 1, 2, 3 do giám thị quyết định. Hình thức 4 do giám thị phòng thi báo
cáo Trưởng điểm thi quyết định.
III. Một số quy định khác:
1. Tất cả những người không có trách nhiệm liên quan đều không được vào khu vực thi.
2. Trước giờ thi Tổ trưởng tổ coi thi giao bì đề thi (có niêm phong) cho Giám thị; Trước khi
bóc bì đựng đề thi Giám thị đề nghị 1-2 thí sinh kiểm tra niêm phong, sau đó bóc bì đề thi
trước toàn thể thí sinh của phòng thi và phát đề cho thí sinh dự thi. Thí sinh phải nộp lại đề
thi cho giám thị khi nộp bài thi.
3. Danh sách các loại máy tính được mang vào phòng thi:

a. Casio FX 570MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 VNPlus;
b. VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570 ES Plus II;
c. Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS VN
570 ES, VN-570 ES Plus;
d. Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL509WM;
e. Canon F-788G, F-789GA.

