
NỘI QUY THÍ SINH TRONG PHÒNG THI  

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TỈNH 2022-2023 
 

 

Thương chào các bạn Thí sinh tuyệt vời của thầy cô. Các con đã là những Trạng 

Nguyên xuất sắc trong lòng bố mẹ và thầy cô. 

Hôm nay các con hãy thi đấu hết sức mình, bằng năng lực của chính mình. 

Trạng Nguyên chúc các con bình tĩnh, tự tin, trung thực. 

 

I. NHIỆM VỤ CỦA THÍ SINH DỰ THI TRẠNG NGUYÊN 
 

Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, trước ca thi 15 phút ở bàn đón tiếp theo quy 

định của mỗi ca thi theo quy định. Thí sinh đến muộn sau 20 phút khi tính giờ 

làm bài sẽ không được dự thi. 

 

1. Thí sinh tuân theo sự hướng dẫn của giám thị hành lang và giám thị phòng 

thi. Luôn xếp hàng, không nói chuyện. 

 

2. Học sinh phải nộp lại tất cả tài liệu, điện thoại hoặc thiết bị thông minh lên 

bàn giám thị. 

 

3. Ngồi đúng chỗ theo quy định của giám thị trong phòng thi. 

 

4. Sau khi nhận máy tính, đăng nhập tài khoản, kiểm tra họ tên, ngày tháng năm 

sinh. Nếu phát hiện số ID, Ngày tháng năm sinh hoặc họ tên học sinh sai phải 

báo ngay giám thị để xử lý kịp thời. 

 

5. Trong suốt thời gian ở trong phòng thi tuyệt đối không được trao đổi, bàn 

bạc, sử dụng tài liệu, hoặc có sử dụng các thiết bị nghe nhìn vào việc gian lận 

thi; phải tuyệt đối giữ trật tự, phát biểu ý kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi 

phải được phép của giám thị; Không được tự ý rút nguồn điện máy tính khi 

đang thi hoặc tắt, thoát khỏi máy tính khi đang thi. 

 

6. Sau khi hết giờ thi, nộp xong bài và được sự đồng ý của giám thị, ký đầy đủ 

bảng ghi tên ghi điểm thí sinh mới được rời phòng thi. 
 

II. VI PHẠM QUY CHẾ DỰ THI 
 

1. Thí sinh nhắc bài, hỏi bài, tra google sẽ bị đình chỉ thi. 

 

2. Thí sinh mang theo tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi không 

đúng theo quy định trên vào phòng thi, dù sử dụng hay không sử dụng đều bị 

đình chỉ thi./.  

 
 


