
HƯỚNG DẪN THAM DỰ KÌ 
THI HƯƠNG - CẤP HUYỆN

(Năm học 2022 – 2023)



❖ Khích lệ phong trào học tập Tiếng Việt của học sinh tiểu học trên cả nước, 

giúp các em nhỏ thêm yêu cái đẹp của tiếng Việt, hiểu rõ về địa lí, lịch sử, 

tinh hoa văn hóa dân tộc.

❖ Nuôi dưỡng tình yêu quê hương, yêu nước, nâng cao ý thức giữ gìn và 

phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

❖ Góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại 

các trường tiểu học trên toàn quốc. 



➢ Nhận tài khoản quản lí để tạo mã thi, ca thi

➢ Xử lí sự cố cho thí sinh thi lại

➢ Toàn quyền xếp giải cho thí sinh

➢ Chọn thí sinh dự kiến tham gia thi cấp tỉnh

Đối với các Phòng Giáo dục tổ chức thi tập trung:



− Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương thành lập Hội đồng giám sát.

− Hội đồng giám sát cử Cán bộ quản lí (CBQL) cấp Quận/Huyện đăng ký vào link

https://forms.office.com/r/0hMmuCjv3P để:

+ Nhận tài khoản quản lí và tạo mã thi.

+ Tài khoản quản lí cấp Quận/Huyện sẽ trực tiếp xử lí sự cố và cho thí sinh làm lại bài

thi 1 lần/1 thí sinh.

− Hội đồng có thể tổ chức tập trung tại 1 địa điểm, 1 số điểm hoặc tại các trường có học

sinh tham dự. (Cử giám thị giám sát chéo các phòng thi để đảm bảo công bằng, nghiêm

minh)

https://forms.office.com/r/0hMmuCjv3P


➢ Hội đồng giám sát chọn ngày thi, chia ca thi phù hợp.

➢ Ca thi, ngày thi do PGD sử dụng tài khoản quản lí cấp Huyện tạo mã, tạo ca thi.

*** Lưu ý:

Thời gian : 13/02-18/02/2023



Hội đồng giám sát

➢ Tiêu chí chọn thí sinh dự thi: PGD đưa ra tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ

chức của Huyện mình. Danh sách thí sinh PGD gửi về BTC qua email

giaovien@trangnguyen.edu.vn.

➢ Thí sinh được duyệt trong tài khoản sẽ hiển thị:

“Chúc mừng bạn đã được tham dự 

kì thi Hương - cấp Huyện “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.



➢ Bước 1: Thí sinh truy cập website: https://trangnguyen.edu.vn

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

➢ Bước 3: Truy cập vào mục “ Vào Thi” -> “Trạng Nguyên Tiếng Việt” -

> “Chọn vòng 17 - kì thi Hương- Cấp Huyện”.

➢ 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.

https://trangnguyen.edu.vn/


− 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 (40 câu)

− Điểm tối đa của một bài tham dự kì Hương - cấp Huyện là 300 điểm.

− Tổng thời gian làm bài của mỗi thí sinh tối đa là 40 phút.





➢ Thầy cô nhận tài khoản và mật khẩu qua email. Đăng nhập như hướng dẫn.

➢ Tại giao diện trang chủ, click vào Đăng nhập, điền đúng tài khoản và

mật khẩu đã được cấp.



Bước 1: Di chuột vào tên tài khoản và chọn mục Trang cá nhân.



Bước 2: Chọn mục Tạo mã vòng tham dự.



Bước 3: Chọn mục Thêm mới mã tham dự.



Bước 4: Thiết lập thời gian thi

Tại giao diện:
ngày giờ bắt đầu/ kết thúc
Thầy/ cô điền thông tin và

ấn Lưu ở dưới góc phải màn
hình.



Lưu ý: mỗi Thí sinh chỉ được xóa Lịch sử thi
duy nhất một lần.



1. Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Huyện từ ngày 13/02 – 18/02/2023.

2. BTC cấp mã thi vào Tài khoản quản lí.

3. Mã tham dự chỉ được cấp trong phòng thi.

4. Hội đồng giám sát do các PGD thành lập và Hội đồng nhà trường tổ chức 

nghiêm túc, công bằng và cấp giấy khen/giấy chứng nhận cho học sinh.

5. Học sinh trung thực không nhận sự trợ giúp làm bài từ người khác.

6. Sự cố phòng thi, giám thị lập biên bản, cán bộ phụ trách dùng tài khoản quản 

lí kiểm tra, cho học sinh thi lại.



BTC TRẠNG NGUYÊN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

Kính chúc Thầy cô sức khỏe, thành công, hạnh phúc!

Liên hệ: Ban Tổ chức Trạng Nguyên

Tel: 1900633330 – 0913.032415

Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn


