NỘI QUY PHÒNG THI
Các ứng viên tham gia thi tuyển cần tuân thủ các quy định sau:
▪

Có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định. Ứng viên đến muộn sau khi phát đề sẽ không
được phép tham dự thi;

▪

Xuất trình giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi; Ứng viên không mang giấy tờ
tùy thân có dán ảnh sẽ không được tham gia thi;

▪

Ứng viên không được mang theo điện thoại và các thiết bị điện tử xách tay khác vào
phòng thi. Điện thoại phải tắt hoặc để ở chế độ im lặng;

▪

Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ và
không soạn thảo được văn bản;

▪

Không được mang vào phòng thi giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây
cháy, bia, rượu, 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 và các vật dụng khác;

▪

Ứng viên không mang theo giấy nháp vào phòng thi; giấy nháp sẽ được giám thị phòng
thi phát cùng với đề thi và giấy thi;

▪

Các ứng viên phải để tư trang cá nhân đúng nơi quy định theo hướng dẫn của giám thị
phòng thi;

▪

Khi giám thị phát đề thi; các ứng viên không được làm bài thi ngay mà phải úp đề thi
xuống phía trước trên bàn thi. Ứng viên chỉ làm bài khi có hiệu lệnh của giám thị phòng
thi;

▪

Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ họ tên, số báo danh, ngày sinh, phòng thi; các bài
thi không điền đầy đủ thông tin này không được coi là bài thi hợp lệ, lưu ý kiểm tra số
trang của bài thi có đầy đủ;

▪

Phải bảo vệ bài thi của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, ứng viên không được
xem bài của ứng viên khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài; nếu
vi phạm ứng viên sẽ phải rời khỏi phòng thi theo yêu cầu của giám thị;

▪

Ứng viên phải giữ trật tư trong suốt quá trình thi, nếu cần hỏi giám thị điều gì phải giơ
tay, giám thị sẽ tới chỗ ngồi của ứng viên để trao đổi, tránh làm ảnh hưởng tới sự tập
trung của ứng viên khác;

▪

Ứng viên chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian thi và sau khi đã nộp bài
làm, đề thi, giấy nháp cho giám thị phòng thi; khi thời gian làm bài thi còn 15 phút với
bài thi nghiệp vụ và 10 phút với bài thi tiếng Anh, ứng viên không được ra khỏi phòng
thi, ứng viên phải giữ trật tự và ngồi đợi đến khi hết thời gian thi;

▪

Khi giám thị thông báo hết giờ, ứng viên lập tức ngừng làm bài, úp bài thi xuống và để
lên đầu bàn thi gần nhất. Giám thị đến chỗ ngồi của ứng viên để thu bài.

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!

