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I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

a. Các trường hợp thí sinh không được dự thi: 

- Nếu tính đến thời điểm tổ chức thi, thí sinh không được tham gia Kỳ thi ĐGNL 

nếu thuộc các đối tượng sau: 

o Thí sinh thuộc diện F0, F1, F2; 

o Thí sinh đang sống hoặc đã đến vùng dịch trong vòng 14 ngày; 

o Thí sinh đến từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội; 

o Thí sinh từ các tỉnh, thành phố đi đến TP.HCM, TP. Nha Trang, Khánh Hòa, 

TP. Đà Nẵng, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Bạc Liêu, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh An Giang thuộc 

nhóm đối tượng cần được giám sát y tế mà chưa đáp ứng được các điều kiện cách 

ly/giám sát y tế/theo dõi sức khoẻ tại nhà theo thông báo của cơ quan y tế các địa phương 

có tổ chức thi; 

o Thí sinh đang bị sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng khác liên quan đến 

Covid-19. 

- Trong buổi thi, thí sinh chủ động báo với nhân sự làm công tác thi tại Điểm thi 

nếu có những biểu hiện sốt, ho, khó thở. Những thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở 

hoặc các triệu chứng khác liên quan đến Covid-19 trong thời gian thi sẽ không tiếp tục 

làm bài và được cán bộ y tế (CBYT) đưa đến khu vực riêng để theo dõi. Trong trường 

hợp cần thiết, CBYT phối hợp với cơ quan y tế địa phương để xử lý theo hướng dẫn 

của Ngành Y tế. 

b. Khai báo y tế bắt buộc: 

- Tất cả thí sinh phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến trong vòng 48 tiếng trước 

giờ thi tại trang https://tokhaiyte.vn/ hoặc khai báo qua ứng dụng dành cho hệ điều hành 

iOS (iphone) hoặc Android. Nếu thí sinh đang sinh sống tại cùng tỉnh, thành phố mà thí 

sinh dự thi và không di chuyển đến tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày thì thí sinh 

https://tokhaiyte.vn/


khai báo tại mục “Khai báo toàn dân". Đối với thí sinh di chuyển từ tỉnh, thành phố khác 

đến địa điểm thi hoặc có di chuyển đến tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày, thí 

sinh cần khai báo tại mục “Khai di chuyển nội địa”. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về các thông tin khai báo y tế của mình. 

- Sau khi khai báo xong, thí sinh phải in hình khai báo y tế online để mang theo 

khi đi thi. Bản in hình khai báo y tế hợp lệ cần thể hiện rõ Mã QR Code, Mã tờ khai và 

Họ tên thí sinh (minh họa đính kèm). 

- Thí sinh phải xuất trình Bản in khai báo y tế tại địa điểm thi. Nếu thí sinh chưa 

thực hiện khai báo y tế trực tuyến thì sẽ phải khai báo y tế trực tiếp tại điểm thi trước 

khi vào thi. 

c. Sức khỏe của thí sinh và kiểm tra thân nhiệt: 

- Khi tham gia Kỳ thi, thí sinh chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Ngành Y tế; đo thân nhiệt khi đến 

Điểm thi, thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển và trong 

thời gian ở tại Điểm thi (trước khi bắt đầu làm bài và sau khi hoàn thành bài thi).  

- Thí sinh không tụ tập đông người vào thời gian trước, sau khi thi; hạn chế giao 

tiếp và giữ khoảng cách tối đa với người khác. 

d. Các khuyến nghị khác phòng chống dịch Covid-19: 

- Thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không 

tụ tập – Khai báo y tế.  

- Chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

khuyến cáo của Ngành Y tế trong suốt thời gian trước, trong và sau kỳ thi; chủ động báo 

với cha mẹ nếu có những biểu hiện sốt, ho, khó thở và làm theo các bước trong khuyến 

cáo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Khuyến khích thí sinh cài đặt ứng dụng Bluezone. 

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH KHI ĐI THI 

1. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để 

làm thủ tục dự thi: 

a) Khi đi thi, thí sinh cần mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định ghi trong Giấy 

báo dự thi; 

b) Giấy tờ tùy thân gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, 

Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu; 

c) Trường hợp thí sinh không có các giấy tờ tùy thân như nêu ở trên thì Giấy xác 

nhận nhân thân theo mẫu quy định, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có chữ ký và dấu 



xác nhận của Trưởng Công an Phường/Xã cũng là giấy tờ tuỳ thân hợp lệ để tham gia 

kỳ thi. Thí sinh có thể sử dụng mẫu Giấy xác nhận nhân thân của ĐHQG-HCM hoặc 

mẫu của địa phương. Giấy chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 01 tháng tính từ ngày 

được xác nhận của Công an.  

d) Trường hợp thí sinh không có các giấy tờ nêu tại điểm b và c khoản này, hoặc 

không mang theo Giấy báo dự thi, thí sinh phải có mặt tại Phòng Hội đồng thi trước giờ 

tập trung thí sinh tối thiểu 30 phút để làm các thủ tục cần thiết; 

e) Nếu thí sinh chưa thực hiện khai báo y tế trực tuyến hoặc không mang theo bản 

in hình chụp tờ khai y tế trực tuyến (được quy định tại điều I, mục b của Quy định này) 

thì thí sinh phải thực hiện khai báo y tế tại phòng thi (vào trước giờ thi); 

f) Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, thông tin 

liên lạc (email, số điện thoại, địa chỉ) trong danh sách dự thi và giấy báo dự thi, thí sinh 

phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi (CBCT) trước giờ thi để xử lý kịp thời. 

2. Chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của CBCT. Thí sinh đến 

chậm quá 15 phút (tính từ cổng Điểm thi) sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không 

được dự thi. 

3. Khi vào phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Trình Giấy báo dự thi, Giấy tờ tùy thân và nộp giấy khai báo y tế online cho 

CBCT; 

b) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước 

tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (theo quy 

định trong hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT); Atlat Địa lí Việt Nam (do Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì);  

c) Các loại máy tính bỏ túi thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép 

tính lượng giác và các phép tính siêu việt) được mang vào phòng thi gồm: 

- Casio FX-500 MS, FX-570MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-

580VNX; 

- VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX 

Plus; 

- Catel NT CAVIET NT-570ESPlus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-

570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS; 

- Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; 

- Deli 1710, D991ES; 



- Eras E370, E371; 

- Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X; 

và các máy tính bỏ túi tương đương, không có chức năng soãn thảo văn bản, không 

có thẻ nhớ để lưu dữ liệu, không có chức năng gửi- nhận thông tin và ghi âm- ghi hình; 

d) Không được mang vào khu vực thi và phòng thi: giấy nháp, giấy thi, giấy than, 

bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện 

kỹ thuật thu phát truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin, các vật dụng khác có thể lợi 

dụng để gian lận trong quá trình làm bài và quá trình chấm thi. Khi vào phòng thi, nếu 

thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi. 

4. Trong phòng thi, phải tuân thủ các quy định sau đây: 

a) Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình theo hướng dẫn của CBCT; 

b) Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh, mã đề thi và thông tin cá 

nhân vào đề thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp. Điền chính xác và đủ 

thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu TLTN (chỉ được viết bằng một màu mực, 

không được dùng mực màu đỏ), đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả 

các số 0 ở phía trước), điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi; 

c) Phải làm bài thi trên Phiếu TLTN được in sẵn và được CBCT phát. Không được 

đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã 

đề thi và ô trả lời. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy 

sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn; 

d) Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Phải kiểm 

tra đề thi để đảm bảo có đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề và tất cả các trang của 

đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, 

nhoè, mờ hay các lỗi khác phải báo cáo ngay với CBCT trong phòng thi, chậm nhất 15 

phút sau khi phát đề. Sau khi kiểm tra đề thi, phải để đề thi dưới tờ Phiếu TLTN; không 

được xem nội dung đề thi khi CBCT chưa cho phép;  

đ) Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm 

mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được phép nói, 

thí sinh đứng trình bày công khai với CBCT ý kiến của mình; 

e) Không được hút thuốc lá, ăn uống, gây ồn ào, mất trật tự trong phòng thi; 

g) Bảo quản bài thi nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng. Nếu phát hiện có 

người khác xâm hại đến bài thi của mình phải báo cáo ngay cho CBCT để xử lý; 

h) Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi. Không được 

nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; 



i) Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT 

và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát. Trước khi rời phòng thi, thí sinh cần nộp lại 

cho CBCT toàn bộ phiếu TLTN, đề thi, giấy nháp đã được phát. Trường hợp cần cấp cứu, 

việc ra khỏi phòng thi và khu vực thi của thí sinh do Trưởng Điểm thi quyết định. 

k) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay. Phải nộp Phiếu 

TLTN, đề thi (đủ số trang) và giấy nháp (đủ số lượng được phát) cho CBCT và ký tên 

vào 02 bản Phiếu thu bài thi. Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp đủ Phiếu 

TLTN, đề thi, giấy nháp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi; 

l) Chỉ được rời phòng thi sau khi CBCT đã kiểm đủ số Phiếu TLTN, đề thi, giấy 

nháp của cả phòng thi và cho phép ra về. 

5. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của 

CBCT. 

III. XỬ LÝ THÍ SINH VI PHẠM QUY ĐỊNH 

Mọi vi phạm quy chế đều bị lập biên bản, xử lý. 

1. Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài 

với thí sinh khác. Hình thức này do CBCT quyết định tại biên bản được lập. 

2. Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: 

a) Đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển 

trách; 

b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; 

c) Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. 

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT quyết định tại biên bản được lập, kèm tang 

vật (nếu có). 

3. Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: 

a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định ở mức khiển trách 

hoặc cảnh cáo; 

b) Mang vật dụng trái phép theo quy định tại khoản 3 của Quy định này vào phòng 

thi; 

c) Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; 

d) Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến 

bài thi; 

đ) Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí 

sinh khác. 



CBCT trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng 

Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì 

báo cáo Trưởng Cụm thi quyết định. 

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp đủ bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra 

khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi 

khu vực thi sau khi hết giờ làm bài thi. 

4. Trừ điểm bài thi và hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: 

a) Việc trừ điểm bài thi đối với thí sinh bị khiển trách, cảnh cáo do Trưởng ban 

Chấm thi quyết định căn cứ báo cáo của Tổ Chấm thi và biên bản xử lý vi phạm của 

CBCT; 

b) Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi sẽ bị điểm 0 (không); không được sử dụng kết 

quả thi để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ; 

c) Hủy bỏ kết quả thi của thí sinh trong trường hợp thí sinh để người khác thi thay 

hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm 

sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp. 

5. Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự: Hội đồng thi lập hồ sơ gửi 

cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. 

  



Mẫu tờ khai y tế trực tuyến (*) 

(*) Mẫu phiếu được sử dụng trích từ trang https://tokhaiyte.vn/. 

Đối tượng 1  

Nếu thí sinh/nhân sự đang sinh sống tại cùng tỉnh, thành phố mà thí sinh dự thi/nhân sự 

làm nhiệm vụ và không di chuyển đến tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày thì thí 

sinh/nhân sự phải khai báo tại mục Khai báo toàn dân.  

Bước 1: 

 

Bước 2: 

 

https://tokhaiyte.vn/


Đối tượng 2  

Nếu thí sinh/nhân sự di chuyển từ tỉnh, thành phố khác đến địa điểm mà thí sinh dự 

thi/nhân sự làm nhiệm vụ hoặc thí sinh/nhân sự đang sinh sống tại cùng tỉnh, thành phố 

nhưng thí sinh dự thi/nhân sự làm nhiệm vụ có di chuyển đến tỉnh, thành phố khác trong 

vòng 14 ngày thì thí sinh/nhân sự phải khai báo tại mục Khai di chuyển nội địa. 

Bước 1: 

 

Bước 2: 
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Minh họa về Bản in hình khai báo y tế hợp lệ 

 

 

 


