
QUY CHẾ THI ÖSD 
I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Trước khi vào phòng thi, thí sinh xuất trình hộ chiếu bản gốc, nếu không có bản gốc phải xuất trình bản 

phô tô hộ chiếu có công chứng và chứng minh thư nhân dân bản gốc kèm theo (bản công chứng có giá 

trị trong thời hạn bản gốc còn giá trị) và thẻ dự thi có dán ảnh được đóng dấu của Hội đồng thi ÖSD. 

2. Thí sinh không được mang vào phòng thi hộp bút, giấy than, bút xóa, bút nhớ, bút bi đỏ, các tài liệu, vũ 

khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật, phát, truyền tin (VD: điện thoại, đồng hồ 

thông minh…) và các vật dụng bị cấm khác. Thí sinh không được hút thuốc trong phòng thi. 

3. Ngồi đúng số báo danh đã quy định, viết đầy đủ thông số trên tờ bìa, phiếu trả lời và đề thi. 

4. Trong khi làm bài, thí sinh không được trao đổi, quay cóp. Đối với môn Viết thí sinh không được tẩy 

xóa bài thi. Trong trường hợp làm sai phần nào thì dùng bút thường gạch bỏ phần đó (không dùng bút 

chì hay bút đỏ). Đối với môn Đọc và Nghe, khi chọn đáp án sai muốn chọn lại đáp án khác thì tô đen 

đáp án đã chọn và chọn đáp án mới. Bài thi có hai thứ chữ, hai thứ mực khác nhau bị coi là phạm quy. 

5. Đối với môn Đọc, Viết thí sinh đến muộn 10 phút sau giờ thi không được vào phòng thi. Đối với môn 

Nghe, Nói thí sinh đến muộn sau giờ thi không được vào phòng thi. Trong suốt thời gian thi, thí sinh 

không được ra khỏi phòng thi. Trường hợp thí sinh ốm, đau bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng cần 

phải tạm thời rời khỏi phòng thi, phải xin phép cán bộ coi thi để giải quyết. 

6. Hết giờ làm bài, thí sinh ngồi tại chỗ, cán bộ coi thi đến từng bàn thu bài thi. Không làm được bài thí 

sinh vẫn phải nộp bài thi. Sau khi cán bộ coi thi đếm đủ số bài (phiếu trả lời, đề thi, bìa thi), thí sinh lần 

lượt ký tên vào danh sách dự thi. Thí sinh chỉ được ra về khi cán bộ coi thi cho phép. 

 

II. XỬ LÝ THÍ SINH VI PHẠM NỘI QUY THI 

1. Khiển trách áp dụng đối với thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài, trao đổi  

2. Cảnh cáo (trừ 25% số điểm) áp dụng đối với lỗi sau: 

Những cá nhân không phải là thí sinh mà đi cùng người dự thi vào khu vực thi thì thí sinh có người 

quen đi cùng sẽ bị trừ 25% điểm thi kĩ năng. 

3. Cảnh cáo  (trừ 50% số điểm) áp dụng đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: 

a. Đã bị khiển trách một lần trong giờ thi môn đó vấn tiếp tục vi phạm Nội quy. 

b. Mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu hoặc các vật dụng nguy hại khác. 

c. Trước, trong và sau thời gian thi mà thí sinh tụ tập từ 02 (hai) người trở lên trong hành lang khu vực 

thi và có trao đổi sẽ bị trừ 50% điểm thi của kĩ năng đó. 

4. Đình chỉ thi và nhận điểm 0 áp dụng đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:  

a. Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm Nội quy. 

b. Mang vào phòng thi và khu vực thi các tài liệu, phương tiện kỹ thuật phát, truyền tin (VD: điện 

thoại, đồng hồ thông minh…) và các vật dụng bị cấm khác. 

c. Viết, vẽ trong bài thi những nội dung không liên quan đến đề thi. 

d. Những thí sinh đã hoàn thành bài thi mà quay lại phòng chờ và khu vực thi sẽ bị hủy kết quả thi. 

e. Những bài thi viết giống nhau từ 90% trở lên sẽ bị điểm 0. 

f. Mang đề, giấy nháp hoặc bất cứ tài liệu gì của kì thi ra khỏi phòng thi. 

g. Trao đổi bài làm với thí sinh khác. Chép bài của thí sinh khác. 

5. Cấm thi vĩnh viễn với những trường hợp sau:  

a. Đưa đề thi, đáp án bài thi ra ngoài và nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi. 

b. Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ coi thi, thí sinh khác trong kỳ thi. 

 

Hội đồng thi ÖSD 

 


