
 

 
 

NỘI QUY PHÒNG THI 

1. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày giờ quy định. Nếu đến chậm quá 15 

phút sau khi đã tính giờ làm bài thì không được dự thi. 

2. Sau khi vào phòng thi, thí sinh phải xuất trình thẻ sinh viên và giấy CMND, ngồi 

đúng chỗ ghi số báo danh trong phòng thi. 

3. Không được mang vào phòng thi tài liệu có chữ, giấy than, điện thoại di động, vũ 

khí, chất gây cháy nổ, phương tiện kỹ thuật phát, truyền tin, ghi âm và các vật dụng 

khác. 

4. Thí sinh không mang theo tư trang đi thi. Nếu mang theo tư trang (bao gồm: các 

thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị truyền thông, giấy, bút và các vật dụng khác), thí 

sinh phải cất vào khu vực quy định và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình. 

5. Thí sinh chỉ được phép ra khỏi phòng thi sau khi hoàn thành hết 2/3 thời gian thi. 

Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo cán bộ coi thi xử lý. 

6. Nghiêm cấm mọi hành vi trao đổi, bàn bạc, gian lận, quay cóp. Các trường hợp vi 

phạm sẽ bị nhắc nhở công khai và bị xử lý kỷ luật theo các mức từ cảnh cáo đến 

đình chỉ thi. 

7. Do tính bảo mật của đề thi, nghiêm cấm thí sinh lấy thông tin liên quan đến bài thi 

dưới mọi hình thức cũng. Thí sinh không được sử dụng giấy nháp. 

8. Trong quá trình làm bài, thí sinh không tự ý tác động vào máy tính. Nếu có bất kỳ 

vấn đề gì phát sinh, thí sinh giơ tay để giám thị giải quyết sự cố. Trước giờ thi thí 

sinh sẽ được xem hướng dẫn làm bài thi qua Video Clip. 

9. Bài Thi bao gồm 7 Part với thời gian tối đa 120 phút, được chia thành 2 phần: Phần 

nghe hiểu bao gồm: Part 1,2,3,4 với thời gian tối đa là 45 phút và Phần đọc hiểu 

bao gồm: Part 5,6,7 với thời gian tối đa là 75 phút. Đối với phần nghe thí sinh chỉ 

được phép nghe 1 lần duy nhất.  

10. Khi kết thúc bài thi, thí sinh giơ tay để giám thị đến kiểm tra. Thí sinh phải ký tên 

vào danh sách trước khi ra ngoài. 

11. Nếu thí sinh vi phạm các quy định trên, sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả thi. 


