
UBND QUẬN BA ĐÌNH 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
 

Số: 77/PGDĐT 

V/v hướng dẫn tổ chức kì thi Hội (cấp Tỉnh) sân 

chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm 

học 2022 - 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ba Đình, ngày 14 tháng 03 năm 2023 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường Tiểu học trên địa bàn quận. 

 

Căn cứ Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên 

Internet dành cho học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-

BTCTNTV ngày 22/08/2022 của Ban Tổ chức (BTC); 

Căn cứ Công văn số 23/BTC-TNTV ngày 20/02/2023 về việc Hướng dẫn tổ 

chức Kì thi Hội sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2022-

2023 của Ban tổ chức Trạng nguyên Tiếng Việt;  

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận hướng dẫn tổ chức vòng thi Hội 

(cấp Thành phố) của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên 

Internet năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: 

I. THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐỒNG THI 

Mỗi trường là một hội đồng thi, giám thị coi thi đổi chéo từ các trường khác 

trong quận. Hội đồng giám sát là hội đồng do Phòng Giáo dục và Đào tạo (PGD) 

thành lập, được cử để giám thị giám sát các hội đồng thi. 

1. Thành lập Hội đồng giám sát 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng giám sát kì thi Hội - cấp 

Tỉnh/Thành phố. 

- Hội đồng cử giám thị, giám sát các phòng thi để đảm bảo công bằng, 

nghiêm minh. 

 - Hội đồng giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận mã thi trong tài 

khoản quản lý cấp Quận. 

 - Tài khoản quản lí cấp Tỉnh/Thành phố sẽ trực tiếp xử lí sự cố và cho học 

sinh làm lại bài thi. 

2. Thành lập Hội đồng Nhà trường 

- Nhà trường thành lập Hội đồng tham dự kì thi Hội- cấp Tỉnh/Thành phố. 

- Phòng Giáo dục gửi mã thi vào email công vụ nhà trường (trước 1 giờ ca thi 

đầu tiên). Hội đồng Nhà trường nhận mã và bảo mật, chỉ cấp mã trong phòng thi. 

- Hội đồng tổ chức cho thí sinh tham dự tại trường đảm bảo đúng quy định. 

II. LỊCH THAM DỰ KÌ THI HỘI - CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ 

- Vòng thi: Vòng số 18 - kì thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố 

- Thời gian thi: Từ 7h30 đến 17h00, ngày 24/03/2023 (thứ sáu). 
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- Ca thi: 
 

Thời gian Ca thi Ghi chú 

7h30 - 8h00 Khối 1  

8h15 - 8h45 Khối 2  

9h10 - 9h40 Khối 3  

9h55 - 10h25 Khối 4  

10h40 -11h10 Khối 5  

Thi lại: 14h - 16h Khối 1- 5  

III. CÁCH TỔ CHỨC 

1. Cách thức chọn thí sinh 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tham dự kì Thi Hội -  

cấp Tỉnh /Thành phố. 

- Hội đồng tổ chức cho thí sinh tham dự tại các điểm thi. Khi tổ chức, Hội 

đồng giám sát cử giám thị giám sát chéo để đảm bảo kì thi công bằng, nghiêm túc. 

- BTC và PGD chọn thí sinh tham dự kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố: 

+ Thí sinh tham dự vòng 17 theo tổ chức của Phòng Giáo dục, không vi 

phạm qui chế. 

+ BTC và PGD chọn thí sinh theo điều kiện tổ chức của đơn vị. Phòng Giáo 

dục gửi danh sách thí sinh về BTC để xét duyệt. 

+ Thí sinh được duyệt trong tài khoản sẽ hiển thị “Chúc mừng bạn đã được 

tham dự kì Thi Hội - cấp Tỉnh Trạng Nguyên Tiếng Việt”. 

2. Địa điểm 

 Các nhà trường tổ chức cho học sinh thi tập trung tại phòng thi, đảm bảo đủ 

số lượng máy tính, mạng internet để học sinh làm bài. Thí sinh ngồi ngoài phòng 

thi sẽ không được công nhận kết quả. 

3. Các mẫu văn bản cần sử dụng 

 Thầy cô truy cập vào mục “Hỗ trợ” trên website https://trangnguyen.edu.vn 

tải các mẫu. 

- MẪU 02 - TNTV: MẪU BIÊN BẢN XỬ LÍ SỰ CỐ: Biên bản xử lí sự cố. 

- MẪU 03 - TNTV: KẾT QUẢ THI: Kết quả thi của thí sinh. 

4. Kiểm tra máy tính và đường truyền Internet 

 - Trước giờ tham dự, các hội đồng nhà trường kiểm tra đường truyền 

Internet có truy cập được website https://trangnguyen.edu.vn hay không? Máy tính 

cần cài bảng gõ Tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode 

dựng sẵn) - Kiểu gõ Telex. 

 - Khuyến cáo website: https://trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất trình 

duyệt Google Chrome. Nếu máy báo “Không kết nối được máy chủ” và có bài thi 

không hiển thị thì ấn F5 để hiển thị đủ rồi mới làm bài. Trường hợp sự cố phòng 

thi, học sinh liên hệ với giám thị để được hỗ trợ. 

https://trangnguyen.edu.vn/
https://media.trangnguyen.edu.vn/62a29cf3d75134e7a871eb2d/2023/02/22/document/0488b7472c566ae48fa4aaa90e11c612_mau-so-02-bien-ban-xu-li-su-co.xlsx
https://media.trangnguyen.edu.vn/62a29cf3d75134e7a871eb2d/2023/02/22/document/38c859b113b08d325629bcc81cbfff8e_mau-so-03-bien-ban-ket-qua-thi-cap-tinh-tntv.xlsx
https://trangnguyen.edu.vn/
https://trangnguyen.edu.vn/
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 - Nếu thí sinh đang tham dự mà máy yêu cầu truy cập lạị hoặc không công 

nhận kết quả làm bài thì lỗi có thể là do trình duyệt hoặc do đường truyền mạng 

không đảm bảo, giám thị lập biên bản sự cố (lưu tại trường) và báo cáo lên BTC để 

cho phép thí sinh tham dự lại sau. 

5. Những dụng cụ được mang vào phòng thi 

- Dụng cụ học tập: bút chì, bút mực. 

- Giấy nháp thí sinh tự chuẩn bị. 

6. Cách tính điểm và thời gian làm bài 

- Số lượng bài thi: 02 bài. 

- Nội dung bài thi bao gồm: 

+ 1 bài dạng game 100 điểm (10 câu). 

+ 1 bài trắc nghiệm 200 điểm (20 câu). 

- Điểm tối đa của 1 bài tham dự kì Hội - cấp Tỉnh/Thành phố là 300 điểm. 

- Tổng thời gian làm bài của mỗi thí sinh là 30 phút. 

- Các đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm về máy tính, đường truyền mạng cho thí sinh. 

- BTC chịu trách nhiệm về hệ thống máy chủ. 

- Điểm và thời gian làm bài của thí sinh sẽ được hệ thống chấm và lưu tự động. 

7. Cách thức tham gia 

- Bước1: Thí sinh truy cập website https://trangnguyen.edu.vn. 

- Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản đã được duyệt thi. 

- Bước 3: Truy cập vào mục “Vào thi -> Trạng Nguyên Tiếng Việt -> Chọn 

vòng 18 - kì thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố. 

- Bước 4: Nhập mã thi và làm đủ 02 bài. 

- Bước 5: Kiểm tra điểm trong trang cá nhân và kí xác nhận vào biên bản kết 

quả tham dự. 

IV. QUY CHẾ KHẢO THÍ 

1. Thí sinh nhập đúng mã thi mà Hội đồng gửi mới được công nhận kết quả. 

2. Thí sinh chỉ được thi bằng 1 tài khoản duy nhất. Nếu phát hiện sai phạm, 

BTC sẽ hủy tất cả kết quả. 

3. Thí sinh làm đúng bài trong mục “Trạng Nguyên Tiếng Việt vòng 18”. 

4. Thí sinh bắt buộc phải làm bài tại điểm thi có giám thị coi thi. 

5. Thí sinh trung thực không được nhìn bài bạn, hỏi bạn, tra đáp án hay nhận 

sự hỗ trợ từ thầy cô, phụ huynh khi đang làm bài thi. 

6. Thí sinh phải tuân thủ giờ làm bài đã được BTC quy định. Các trường hợp 

vào muộn 5 phút hoặc thi lại buổi chiều Hội đồng giám sát phòng Giáo dục không 

xếp giải Nhất. 

7. Hội đồng Nhà trường/ Phụ huynh/ Thí sinh không được mở thêm các 

trang khác ngoài website http://trangnguyen.edu.vn để tra cứu đáp án. Không được 

sử dụng phần mềm/ thiết bị điện tử khác trong quá trình làm bài. 

https://trangnguyen.edu.vn/
http://trangnguyen.edu.vn/
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8. Không được thực hiện quay chụp nội dung đề bài trong và sau quá trình thi. 

9. Không dùng các tiểu xảo công nghệ để can thiệp vào kết quả của thí sinh. 

10. Không được nhắc bài, làm hộ bài cho thí sinh. 

V. XỬ LÍ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM QUY CHẾ 

1. BTC không công nhận kết quả của thí sinh vi phạm quy chế tại mục IV 

Quy chế khảo thí. 

2. BTC không công nhận kết quả của cả Hội đồng thi nếu xảy ra một trang 

các trường hợp sau: 

- BTC nhận được khiếu nại về việc Hội đồng thi/ Giáo viên vi phạm quy chế 

khi có bằng chứng xác minh bằng hình ảnh/ video thực tế. 

- BTC nhận được biên bản xác định vi phạm quy chế từ Hội đồng giám sát. 

VI. XẾP HẠNG, KHEN THƯỞNG VÀ CHỌN THÍ SINH THAM DỰ KÌ 

THI HỘI - CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ 

1. Xếp hạng 

Hệ thống công nghệ sẽ tự động sắp xếp thứ hạng của thí sinh theo điểm tham 

dự. Trong trường hợp các thí sinh bằng điểm nhau mới xét thời gian làm bài. 

2. Khen thưởng 

Phòng Giáo dục và BTC xếp giải và cấp giấy khen cho thí sinh tham dự kì 

Thi Hội - cấp Tỉnh/Thành phố theo tỉ lệ tham dự của Quận. 

3. Chọn thí sinh tham dự kì thi Đình - cấp Quốc gia 

Phòng Giáo dục và BTC sẽ chọn thí sinh tham dự kì Thi Đình - cấp Quốc 

gia theo tiêu chí của BTC. 

VII. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet được sử 

dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Nhà trường và các nguồn hợp pháp khác. 

Đề nghị Ban Giám hiệu các trường Tiểu học cùng phối hợp với Phòng Giáo 

dục tạo điều kiện tốt nhất để mọi học sinh đều có thể tham gia sân chơi giáo dục 

Trạng Nguyên Tiếng Việt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc xin 

vui lòng liên hệ về BTC hội thi qua đ/c Nguyễn Thị Điệp (điện thoại 0904989059), 

đ/c Trương Việt Phương (điện thoại 0912129572), đ/c Nguyễn Lê Hằng (điện thoại 

0913541125), để được hỗ trợ, giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GDĐT (để báo cáo); 

- Ban tổ chức sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt; 

- Đ/c Trưởng phòng GDĐT quận; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG  

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Lan 
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