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-------------Điều 1. Quy định chung
1.1. Quy chế này áp dụng với tất cả thí sinh tham gia Vòng Khu vực Hội
thi Tin học trẻ toàn quốc theo hình thức tập trung trực tiếp.
1.2. Đối với bảng A, B, C1 và C2: Thí sinh được phân vào các phòng thi,
thí sinh ngồi đúng số báo danh và làm bài thi trực tuyến trên hệ thống của Ban
Tổ chức tại địa chỉ: https://tinhoctre.vn/.
- Thí sinh bảng A, B sử dụng hệ thống máy tính được Ban Tổ chức cài
đặt sẵn các môi trường làm việc (Bảng A: Scratch 3.0, Python, Thony; Bảng B:
Free Pascal, Codeblock, DevC, Python, Thony).
- Thí sinh bảng C1, C2 mang theo laptop (cài sẵn các môi trường làm
việc tự chọn) và ổ cắm chuyền; đối với bảng C1 thi theo đội, 02 thí sinh chỉ sử
dụng 01 laptop; Ban Tổ chức chuẩn bị phòng thi, wifi và nguồn điện tổng.
- Mỗi phòng thi đều có 02 giám thị coi thi và 01 kỹ thuật viên hỗ trợ xử lý
sự cố liên quan đến hệ thống. Giám thị không có trách nhiệm giải thích các nội
dung chuyên môn.
- Ngày thi chính thức, giám thị đăng nhập tài khoản do Ban Tổ chức lập
sẵn trên hệ thống cho các thí sinh.
1.3. Đối với bảng D2, D3: Thí sinh mang theo sản phẩm, laptop, báo cáo
thuyết minh (bản in) và ổ cắm chuyền; Ban Tổ chức chuẩn bị hệ thống bàn ghế,
wifi và nguồn điện tổng.
1.4. Ban Tổ chức căn cứ trên kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo để
chọn các thí sinh, đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết toàn quốc theo
Thể lệ Hội thi đã ban hành.

Điều 2. Đối với thí sinh dự thi
2.1. Thí sinh theo dõi danh sách thi được Ban Tổ chức công bố trên hệ
thống https://tinhoctre.vn/ để biết rõ địa điểm thi, phòng thi, giờ thi. Nếu thấy có
những sai sót về thông tin cá nhân phải báo ngay cho đường dây nóng của Ban
Tổ chức trên hệ thống để xử lý kịp thời.
2.2. Chuẩn bị sẵn một loại giấy tờ tùy thân còn hiệu lực (căn cước công
dân, hộ chiếu, giấy khai sinh, thẻ học sinh có ảnh do nhà trường cấp, …) để
giám thị đối chiếu với thẻ dự thi thí sinh đã nộp. Trường hợp bị mất hoặc thiếu
giấy tờ, giám thị coi thi lập biên bản báo cáo Hội đồng thi để xem xét, xử lý.
2.3. Thí sinh bảng A, B, C1 và C2 có mặt đúng giờ và ngồi đúng vị trí có
ghi số báo danh của mình. Thí sinh vào muộn 10 phút sau giờ làm bài sẽ không
được dự thi. Thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết
2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của buổi thi, thí sinh ký tên vào danh sách
dự thi trước khi rời khỏi phòng thi.
- Không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép
để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng
thi; nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cáo giám thị, sau khi được phép, thí
sinh đứng trình bày công khai với giám thị ý kiến của mình.
- Toàn bộ cặp sách, tư trang cá nhân phải để tập trung trong phòng thi, giấy
nháp do Hội đồng thi phát hành. Thí sinh được sử dụng bút viết, bút chì, thước,
máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản; riêng bảng C1, C2 phải
sử dụng máy tính cá nhân (laptop).
- Cấm mang vào phòng thi: Đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy;
tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong
quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.
- Trong quá trình làm bài thi, thí sinh chỉ được sử dụng trình duyệt để truy
cập hệ thống thi và các môi trường làm việc được quy định tại điều 1.
- Khi hết giờ làm bài, thí sinh ký tên vào danh sách dự thi trước khi rời
khỏi phòng thi.
2.4. Thí sinh bảng D2 và D3 trực tại khu vực triển lãm của đội thi, lần lượt
các thành viên Hội đồng giám khảo sẽ xem xét và trao đổi trực tiếp với các thí
sinh để đánh giá và cho điểm sản phẩm.
2.5. Các trường hợp vắng thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phương
án xử lý.
2.7. Thí sinh khi thi phải đảm bảo trang phục lịch sự (khuyến khích mặc
đồng phục trường, đồng phục đội tuyển).
Điều 3. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
3.1. Khiển trách
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- Đối với những thí sinh bảng A, B, C1 và C2 phạm lỗi: nhìn bài hoặc trao
đổi bài với thí sinh khác hoặc sử dụng các nội dung, trình duyệt, ứng dụng
không đúng quy định.
- Hình thức này do giám thị quyết định và được lập thành biên bản.
3.2. Cảnh cáo
- Đối với các thí sinh bảng A, B, C1 và C2 vi phạm một trong các lỗi sau
đây: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi
phạm Quy chế thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí
sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.
- Hình thức kỷ luật cảnh cáo do giám thị quyết định tại biên bản được lập,
kèm tang vật (nếu có).
3.3. Đình chỉ thi
- Đối với các thí sinh bảng A, B, C1 và C2 vi phạm một trong các lỗi sau
đây: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm
Quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép theo quy
định tại Điều 2 Quy chế này vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc
nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người
có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.
- Đối với thí sinh bảng D2 và D3 vi phạm một trong các lỗi sau đây: Sản
phẩm có sự tranh chấp ý tưởng, kiện tụng từ các tác giả khác (có bằng chứng
xác thực); có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ
thi hay đe dọa thí sinh khác.
- Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định dựa
theo biên bản được người có trách nhiệm lập, kèm tang vật (nếu có).
3.4. Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý
theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi
sau đây: Giả mạo hồ sơ thí sinh; Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới
mọi hình thức; Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung những người
tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh khác.
-------------CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỘI THI
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