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Từ phòng thi số

Đến phòng thi số

Thi tại điểm thi

1

23

Tầng 2,3,4,5 nhà T3+T4, ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

24
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43

Tầng 1 nhà T4 và tầng 1,2 nhà T5, ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

44

67

Tầng 3,4,5 nhà T5, ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

68

89

Nhà G, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Khi vào phòng thi và trong thời gian thi thí sinh phải tuân thủ các quy định sau:
a) Trước mỗi buổi thi phải trình thẻ dự thi cho cán bộ coi thi.
b) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính
điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản.
c) Không được mang vào phòng thi giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây
cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng
thông tin có thể
lợi dụng để làm bài thi. Không được hút thuốc trong phòng thi. [(BA LÔ, TÚI SÁCH, ĐIỆN
THOẠI, ĐỒ ĂN, NƯỚC UỐNG, Ô, MŨ, ÁO MƯA, ...)
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nếu mang theo PHẢI ĐỂ NGOÀI PHÒNG THI].
d) Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi và
giấy nháp đã có chữ ký và họ tên của CBCT thứ 2, khi chuẩn bị nộp bài, phải kiểm tra các tờ
giấy thi đã đủ
chữ ký, họ tên của cả 2 CBCT. Nếu thiếu phải yêu cầu cả 2 CBCT ký bổ sung và ghi rõ họ tên.
e) Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng.
Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình tròn vẽ bằng compa được
dùng bút chì).
Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo không dùng bút xóa.
g) Nếu cần hỏi CBCT điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi.
Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.
h) Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài và nộp bài thi (không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp
giấy thi) theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.
i) Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và phải nộp giấy nháp, bài làm
hỏng, bài làm, đề thi (trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu sẽ do trưởng điểm thi quyết định).
j) Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi. Vắng mặt một buổi
thi, không được thi tiếp các buổi sau.

Nếu không nhận được Giấy báo thi, Thí sinh chỉ cần ghi lại thông tin:SỐ BÁO DANH, PHÒNG
THI, ĐIỂM THI NGÀY 03/6/2018 VÀ
07H00 CÓ MẶT TẠI PHÒNG THI
để nhận Thẻ dự thi (Thẻ có dán ảnh của thí sinh, có đóng dấu giáp lai) và dự thi môn Ngữ văn.

Thẻ dự thi phải được bảo quản cẩn thận và sẽ được dùng cho đợt xét tuyển vào lớp 10 chất
lượng cao (sẽ thông báo sau).

Thí sinh tra cứu số báo danh, phòng thi, lịch thi bằng cách truy cập link sau: http://tuyensinh.h
us.vnu.edu.vn/tra-cuu
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