TRUNG TÂM KHẢO THÍ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH DỰ THI
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Trích điều 23, Quy chế thi ĐGNL học sinh THPT ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 668/QĐĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN ngày 16/03/2021)
1. Tìm hiểu kỹ về kỳ thi, thỏa thuận sử dụng của kỳ thi, quy chế và các hướng dẫn dành cho thí sinh
về kỳ thi.
2. Tra cứu thông tin dự thi trong hệ thống đăng ký dự thi và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn về
trách nhiệm của thí sinh khi dự thi.
3. Đóng lệ phí thi đầy đủ, đúng quy định.
4. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định và thực hiện các yêu cầu sau đây:
a) Xuất trình CMND/CCCD và Phiếu báo dự thi cho CBCT. Trường hợp không có CMND/CCCD
phải báo ngay cho CBCT;
b) Chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của CBCT;
c) Thí sinh đến muộn sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thi 10 phút thì không được dự thi;
d) Chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng phục vụ làm bài thi theo quy định tại Hướng dẫn tổ
chức thi ĐGNL học sinh THPT;
đ) 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;
e) Ngồi đúng máy thi có ghi số báo danh của mình; kiểm tra tình trạng hoạt động của máy thi, bàn
phím, chuột;
g) Nhận phiếu tài khoản (PTK), kiểm tra thông tin trên PTK. Không được đăng nhập tài khoản thi
khi chưa có hiệu lệnh.
5. Khi có hiệu lệnh, thí sinh đăng nhập tài khoản thi, làm bài và thực hiện các yêu cầu sau:
a) Làm bài thi theo đúng hướng dẫn;
b) Không được có bất kỳ hành vi gian lận nào trong phòng thi; không làm mất trật tự phòng thi. Khi
muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được phép nói, thí sinh trình bày công khai với
CBCT ý kiến của mình;
c) Không được rời phòng thi khi chưa kết thúc bài thi. Khi cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi
được phép của CBCT và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát phòng thi. Trường hợp cần cấp cứu,
Trưởng điểm thi quyết định việc đưa thí sinh ra khỏi phòng thi và khu vực thi;
d) Nếu thí sinh gặp sự cố về máy thi, không được tự ý xử lý mà phải báo ngay cho CBCT;
đ) Thí sinh không được thoát ra khỏi tài khoản thi trong suốt quá trình làm bài thi hoặc tái khởi
động lại màn hình, máy thi, đường truyền bằng bất cứ hình thức nào;
e) Khi có sự việc bất thường xảy ra trong phòng thi, phải tuân theo sự hướng dẫn của CBCT.
6. Khi hết giờ làm bài, thí sinh dừng thao tác trên máy thi và thực hiện các yêu cầu sau:
a) Không được đóng trình duyệt thi khi chưa có hướng dẫn của CBCT;
b) Nộp lại PTK, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh chỉ được rời khỏi phòng thi khi được CBCT cho
phép;
7. Nếu phải sửa chữa thông tin cá nhân, thí sinh cần báo với CBCT để được hướng dẫn. Nếu không
thực hiện yêu cầu này thí sinh sẽ nhận được cấp Giấy chứng nhận kết quả thi theo thông tin đã đăng ký.

