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NỘI QUY PHÒNG THI 

 
KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

 

Thí sinh tham dự Kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin do Trung tâm Tin 
học iTD, Trường Đại học Phú Xuân tổ chức cần tuân theo các quy định sau: 

1. Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến muộn 10 phút kể 
từ thời điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. 

2. Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thẻ đảng viên, giấy phép 
lái xe, thẻ học sinh còn hiệu lực hoặc giấy tờ có ảnh kèm theo dấu giáp lai trên ảnh 
trước khi vào phòng thi. 

3. Ngồi đúng vị trí 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 giấy tờ tùy thân và các vật dụng phục vụ làm bài 
thi theo quy định. 

5. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, 
tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng gian lận trong quá trình 
làm bài thi. 

6. Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, quay cóp bài thi và 
phải giữ trật tự; khi muốn có ý kiến hoặc muốn ra ngoài phòng thi phải xin phép giám 
thị 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 hướng dẫn của giám thị. 

7. Nhận đề thi và làm bài thi trên máy tính. 

8. Ký xác nhận vào Phiếu tham dự thi. 

9. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, tất cả thí sinh dừng làm bài và thực hiện các 
thao tác theo hướng dẫn của giám thị. 

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

11. Nếu vi phạm quy chế thi thì tùy theo mức độ, thí sinh sẽ bị kỷ luật bằng các 
hình thức từ cảnh cáo đến đình chỉ thi hoặc hủy kết quả bài thi. 

TP. Huế, ngày .....  tháng........... năm 2022 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 
  


