
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.

Đối với trường tự tổ chức thi:



I.THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

➢ Nhà trường thành lập Hội đồng.

➢ Hệ thống tự động cập nhật mã thi vào tài khoản Quản lí cấp Trường. 

➢ Tài khoản Quản lí cấp Trường  trực tiếp xử lí sự cố và cho thí sinh làm lại 

bài thi 1 lần/1 thí sinh.

➢ Hội đồng tổ chức cho thí sinh tham dự tại trường, cử giám thị coi thi để 

đảm bảo kì thi công bằng, nghiêm túc, trung thực, không để thí sinh vi 

phạm quy chế.



Các trường chưa tổ chức xong.

PGD không thành lập Hội đồng giám sát chéo: Sơn La, Hà Giang,

Cao Bằng, Bắc Kạn, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình,

Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận,

Bình Thuận, Đắk Lắk, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Miền Trung - Miền Nam: Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, 

Đắk Nông, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, 

Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, 

Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Miền Bắc: Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, 

Bắc Giang, Hà Nam, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định. 
13/02/2023

14/02/2023

15/02/2023

18/02/2023

II. THỜI GIAN



CA THI

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU

• Khối 1: 7h30 - 8h10

• Khối 2: 8h15 – 9h05

• Khối 3: 9h10 – 9h50

• Khối 4: 9h55 – 10h35

• Khối 5: 10h40 – 11h20

Thi lại: khối 1 – khối 5

Thời gian: 14h - 16h



III. CÁCH LỰA CHỌN THÍ SINH:

Hệ thống chọn thí sinh tham dự kì thi Hương – cấp Quận/Huyện theo tiêu chí:

➢ Thí sinh tham dự vòng 16 theo tổ chức của Nhà trường, không vi phạm 

quy chế.

➢ Số lượng thí sinh không vượt quá 50% số thí sinh tham dự cấp Trường và 

không thấp hơn 200 điểm.

➢ 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”.



IV. CÁCH THỨC THAM DỰ

➢ 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 ký xác nhận vào

biên bản kết quả tham dự.

https://trangnguyen.edu.vn/


V. 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 (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 đăng nhập tài khoản quản lí cấp Trường đã được cấp tại vòng

sơ khảo 16.

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

mật khẩu đã được cấp.



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



Bước 2: Di và click chuột vào mục Danh sách mã tham dự.



Bước 3: Thầy cô vui lòng tra kĩ thông tin Mã thi đúng khối và copy gửi cho thí sinh.



HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

➢Khi thí sinh gặp sự cố Thầy, cô vui lòng thao tác như Hướng dẫn sau:

➢Biên bản xử lí sự cố Thầy, cô lưu tại nhà Trường.

➢Thầy, cô vui lòng không gửi về BTC.



Bước 1: Chọn mục Xoá lịch sử tham dự.

*Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được xoá duy nhất 1 lần.



Bước 2: Click vào Chọn môn tham dự để chọn môn Tiếng Việt,

Click vào Chọn khối để chọn khối học của thí sinh.

Click vào Chọn vòng tham dự để chọn vòng 17 vòng thi Huyện. 

Click vào Tìm kiếm khi đã điền đầy đủ 3 thông tin trước đó.



Bước 3: Đây là giao diện sẽ hiện ra khi Thầy cô điền đầy đủ thông tin ở 3 mục 

trước đó và ĐÃ CÓ THÍ SINH DỰ THI XONG.



Bước 4: Bảng này sẽ hiện ra khi ấn vào biểu tượng Thùng rác màu đỏ được 
khoanh tròn bên cạnh. Ấn Xác nhận để hoàn tất việc xóa bài cho Thí sinh.



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
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