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TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH  
 

1. Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến muộn sau thời điểm tính 

giờ làm bài sẽ không được dự thi. 

2. Xuất trình Thẻ dự thi hoặc giấy chứng minh nhân dân trước khi vào phòng thi. 

3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh quy định trong phòng thi; ký tên vào danh sách thí 

sinh dự thi từng buổi thi. 

4. Chỉ được mang vào phòng thi những tài liệu, vật dụng theo quy định. 

5. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra số trang của đề thi; ghi số báo danh vào đề thi. Nếu phát 

hiện thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo ngay cho giám thị trong 

phòng thi, sau tối đa 10 phút kể từ khi bắt đầu tính giờ làm bài. 

6. Trong thời gian ở phòng thi không được trao đổi, bàn bạc, quay cóp bài thi; không 

được dung túng việc gian lận thi của người khác; phải giữ trật tự, khi muốn ý kiến hoặc 

muốn ra ngoài phòng thi phải giơ tay và chỉ được phát biểu ý kiến hoặc ra ngoài phòng 

thi khi giám thị trong phòng thi cho phép; khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuân 

theo sự hướng dẫn của giám thị. 

7. Bài thi phải được viết bằng một loại bút, một thứ mực; không được viết bằng mực đỏ, 

bút chì (trừ trường hợp vẽ đường tròn bằng compa); không đánh dấu hoặc làm ký hiệu 

riêng trong bài thi; phần viết hỏng phải gạch chéo; không được tẩy, xoá bằng bất kỳ cách 

nào (kể cả dùng bút xoá). 

8. Thí sinh thi môn Tin học làm bài và ghi vào ổ đĩa cứng của máy vi tính; phải giữ tất cả 

các niêm phong ở máy vi tính cho đến hết giờ thi. 

9. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài: 

a) Tất cả các thí sinh phải ngừng viết ngay để nộp bài thi; ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và 

ký xác nhận vào Danh sách thí sinh dự thi (kể cả trường hợp không làm được bài); 

b) Đối với môn Tin học: Tất cả thí sinh thi tắt ngay màn hình máy vi tính. Khi giám thị 

cho phép, thí sinh mới bật lại màn hình máy để giám thị ghi bài làm vào đĩa; tiếp đó, thí 

sinh chứng kiến giám thị in bài của mình; thí sinh ký tên vào giấy đã in bài làm và ký xác 

nhận vào Danh sách thí sinh dự thi. 

10. Sau khi hết giờ thi, thí sinh chỉ được rời phòng thi khi giám thị trong phòng thi cho 

phép. 
  

 

 

 

 

 

 

 


