
Phụ lục 02

I. ĐỐI VỚI MÔN THI KHÔNG CHỦ CHỐT, MÔN CHỦ CHỐT CỦA NGÀNH (180 phút)

Buổi sáng Buổi chiều

1 6h30 - 6h50 13h30 -13h50

CBCT1 đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; CBCT1 gọi thí sinh vào phòng thi; CBCT2 kiểm 

tra các vật dụng TS mang vào phòng thi, hướng dẫn TS ngồi đúng chỗ quy định, tuyệt đối không để thí 

sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng đã bị cấm tại điều 25 của quy chế, sử dụng Thẻ dự thi 

và danh sách có ảnh để đối chiếu, nhận diện TS.

1 hồi 3 tiếng trống

2 6h50 - 7h05 13h50 - 14h05

CBCT1 đi nhận đề thi, CBCT2 nhắc nhở TS những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi, ghi rõ họ tên ký 

tên vào tất cả các tờ giấy thi và giấy nháp của TS, hướng dẫn và kiểm tra TS gấp giấy đúng quy cách, 

ghi số báo danh và điền đủ vào các mục cần thiết của giấy thi trước khi làm bài

3 tiếng trống

3 7h05 -7h15 14h05 - 14h15

CBCT1 giơ cao phong bì đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm 

phong; Bóc phong bì đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh (trước khi phát đề thi cần kiểm tra số lượng 

đề thi, nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề khác, cần báo ngay cho ủy viên phụ trách điểm thi xử lý)

6 tiếng trống

4 7h30 14h 30 Thư kí điểm thi thu đề thi thừa các phòng thi

5 7h15 -10h15 14h15 -17h15

Thí sinh làm bài thi, CBCT 1 đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi với ảnh trong danh sách để nhận diện thí 

sinh, ghi rõ họ tên và kí vào tất cả tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh. CBCT 2 bao quát chung (không 

thu Thẻ dự thi của TS). Trong giờ làm bài, một CBCT bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, còn 

người kia bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi.

1 hồi trống

6 10h00 17h00 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài 3 tiếng trống

7 10h15 17h15

Yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và thu bài của tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã bị thi hành kỷ luật. CBCT 

thứ 2 duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi. CBCT thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài, vừa nhận 

bài thi của thí sinh. Các CBCT kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự số báo danh. CBCT thứ nhất trực 

tiếp mang túi bài thi và cùng CBCT thứ hai đến bàn giao giao bài thi cho Ủy viên Ban Thư ký ngay sau 

mỗi buổi thi.

3 hồi trống
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II. ĐỐI VỚI MÔN THI ANH VĂN B (120 phút)

Buổi sáng Buổi chiều

1 6h30 - 6h50 13h30 -13h50

CBCT1 đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh; CBCT1 gọi thí sinh vào phòng thi; CBCT2 kiểm 

tra các vật dụng TS mang vào phòng thi, hướng dẫn TS ngồi đúng chỗ quy định, tuyệt đối không để thí 

sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng đã bị cấm tại điều 25 của quy chế, sử dụng Thẻ dự thi 

và danh sách có ảnh để đối chiếu, nhận diện TS.

1 hồi 3 tiếng trống

2 6h50 - 7h05 13h50 - 14h05

CBCT1 đi nhận đề thi, CBCT2 nhắc nhở TS những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi, ghi rõ họ tên ký 

tên vào tất cả các tờ giấy thi và giấy nháp của TS, hướng dẫn và kiểm tra TS gấp giấy đúng quy cách, 

ghi số báo danh và điền đủ vào các mục cần thiết của giấy thi trước khi làm bài

3 tiếng trống

3 7h05 -7h15 14h05 - 14h15

CBCT1 giơ cao phong bì  đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm 

phong; Bóc phong bì đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh (trước khi phát đề thi cần kiểm tra số lượng 

đề thi, nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề khác, cần báo ngay cho ủy viên phụ trách điểm thi xử lý)

6 tiếng trống

4 7h30 14h30 Thư kí điểm thi thu đề thi thừa các phòng thi

5 7h15 - 9h15 14h15 -16h15

Thí sinh làm bài thi, CBCT 1 đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi với ảnh trong danh sách để nhận diện thí 

sinh, ghi rõ họ tên và kí vào tất cả tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh. CBCT 2 bao quát chung (không 

thu Thẻ dự thi của TS). Trong giờ làm bài, một CBCT bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, còn 

người kia bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi.

1 hồi trống

6 9h00 16h00 Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài 3 tiếng trống

7 9h15 16h15

Yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và thu bài của tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã bị thi hành kỷ luật. CBCT 

thứ 2 duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi. CBCT thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài, vừa nhận 

bài thi của thí sinh. Các CBCT kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự số báo danh. CBCT thứ nhất trực 

tiếp mang túi bài thi và cùng CBCT thứ hai đến bàn giao giao bài thi cho Ủy viên Ban Thư ký ngay sau 

mỗi buổi thi.

3 hồi trống
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