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(Trích Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp 
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Điều 14. Trách nhiệm của thí sinh  

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

b) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, 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 tổ chức thi THPT quốc gia hằng năm của Bộ GDĐT); các 
loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được 
thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết 
bị hỗ trợ khác; 

c) Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có 
cồn, giấy than, bút xoá, 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. 
 

___________________________________ 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách cụ thể một số máy tính bỏ túi thông dụng 
được phép đem vào phòng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 ngày 
15/4/2019 như sau: 

- Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus và FX 570VN Plus, FX 500MS, FX 500 
VNPlus, FX 580VNX; 

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

- Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-500ES 
Plus, NT-570VN Plus, NT-580EX; 

- Thiên Long FX590VN Flexio; 

- Deli 1710, D991ES và các máy tính không có các chức năng: soạn thảo văn bản, 
sử dụng thẻ nhớ để lưu dữ liệu, gửi - nhận thông tin, ghi âm, ghi hình. 
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