
Hướng dẫn

Trạng Nguyên Tiếng Việt

Kì ThiHội – cấp Tỉnh/Thành phố

Năm học: 2022 – 2023



Lưu ý Kì Thi Hội
(cấp Tỉnh/Thành phố) 

 Hội đồng giám sát Sở Giáo dục & Đào tạo (Sở GD): nhận tài khoản quản lí cấp Tỉnh/Thành phố và tạo mã.

 Hội đồng giám sát Phòng Giáo dục & Đào Tạo (PGD): nhận mã thi trong tài khoản quản lí cấp Quận/Huyện.

 Hội đồng nhà trường: nhận Mã thi trong tài khoản quản lí cấp Trường.

Thời gian:

 Đợt 1: Từ ngày 13 - 16/03/2023 dành cho Hội đồng Sở GD & ĐT và Phòng Giáo dục (PGD) thành lập.

 Đợt 2: Từ ngày 24 - 25/03/2023 dành cho Hội đồng Nhà trường.

 Hà Nội: Ngày 18/03/2023 dành cho khối 4 - 5 thi tập trung.



Chi tiết lịch thi

Thời gian Ca thi Tỉnh thi

13 – 16/03/2023

Sở GD&ĐT và Phòng Giáo

dục (PGD) tạo mã ca thi

Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Sơn La, 

Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Bình Thuận, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Thuận.

Bắc Kạn, TP Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Nam Định, Đắk Lắk.

18/03/2023 BTC thông báo sau Hà Nội (khối 4 và khối 5) thi tập trung.

15/03/2023
Buổi sáng:

Khối 1: 7h30 - 8h10

Khối 2: 8h15 - 9h05

Khối 3: 9h10 - 9h50

Khối 4: 9h55 - 10h35

Khối 5:10h40 - 11h20

Buổi chiều: Thi lại

Khối 1 đến khối 5:

Từ 14h - 16h.

Bình Định, Bến Tre, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Thái Bình, 
Tây Ninh, Phú Yên, Long An, Lạng Sơn, Lai Châu, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai.

16/03/2023 Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

24/03/2023 Hà Nội (khối 1,2,3), Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.

25/03/2023

Hòa Bình, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Đăk Nông, Đồng Tháp, Hà 

Nam, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Thái Nguyên, Trà Vinh,Hậu Giang, 

Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc Giang, Tuyên Quang, Kon Tum.



Các mẫu biên bản

MẪU ĐĂNG KÍ: 

Nhận mã thi cấp Tỉnh/Thành phố. 

(Dành cho các Sở Giáo dục & 

Đào tạo đăng kí thi tập trung)

Mẫu 01 - TNTV

MẪU BIÊN BẢN XỬ LÍ SỰ CỐ: 

Biên bản xử lí sự cố.

Mẫu 02 - TNTV

KẾT QUẢ THI: 

Kết quả thi của thí sinh.

Mẫu 03 - TNTV



Hội đồng giám sát

theo Sở Giáo dục & Đào tạo

Các hình thức
Hội đồng giám sát

Hội đồng giám sát
theo Phòng Giáo dục & Đào tạo

Hội đồng giám sát Nhà trường



Thành lập Hội đồng giám sát
theo Sở giáo dục và đào tạo

 Hội đồng giám sát có thể tổ chức tập trung tại
một địa điểm, một số điểm trường hoặc tại các
trường có thí sinh tham dự. Hội đồng cử giám
thị giám sát chéo các phòng thi để đảm bảo
công bằng, nghiêm minh.

 Hội đồng giám sát cử Cán bộ quản lí cấp
Tỉnh/Thành phố nhận Tài khoản quản lí và tạo
mã tham dự. Mã tham dự được bảo mật và chỉ
cấp trong phòng thi. Tài khoản quản lí cấp
Tỉnh/Thành phố sẽ trực tiếp xử lý sự cố cho thí
sinh làm lại bài.

 Thí sinh tham dự vòng 17 theo tổ chức của Phòng Giáo 
dục, không vi phạm qui chế.

 Sở Giáo dục và BTC chọn thí sinh theo tiêu chí và điều 
kiện tổ chức của Tỉnh/Thành phố và 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”.

 Hội đồng xếp giải và cấp giấy khen cho thí sinh 
tham dự kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố theo tiêu 
chí của riêng từng Tỉnh/Thành phố.

 Sở Giáo dục đề cử thí sinh tham dự kì Thi Đình –
cấp Quốc gia theo chỉ tiêu của BTC.

Chọn thí sinh



Thành lập Hội đồng giám sát
theo Phòng giáo dục và đào tạo

 BTC sẽ gửi mã tham dự qua tài khoản quản

lí cấp Quận/Huyện. Hội đồng nhận mã và

bảo mật, mã chỉ cấp trong phòng thi.

 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.

 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”.

 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/huyện.

 BTC xét duyệt thí sinh tham dự kì Thi Đình – cấp Quốc

gia theo tiêu chí của BTC.

Chọn thí sinh



Thành lập Hội đồng giám sát Nhà trường
Nhà trường thành lập Hội đồng giám sát kì Thi Hội – cấp Tỉnh/Thành phố.

 BTC sẽ gửi mã tham dự qua tài khoản quản lí cấp Trường. Hội đồng nhà

trường nhận mã và bảo mật, mã chỉ cấp trong phòng thi.

 Hội đồng tổ chức cho thí sinh tham dự tại trường. Khi tổ chức, Hội đồng 

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

Hội đồng thi quay lại video giám sát toàn cảnh phòng thi (một camera đặt đầu
phòng thi, một camera đặt cuối phòng thi)
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 từng khối, từng trường.
BTC xét duyệt thí sinh tham dự kì Thi Đình – cấp Quốc gia theo tiêu chí của BTC.

Chọn thí sinh

 Thí sinh tham dự vòng 17 theo tổ chức của Nhà

trường, không vi phạm qui chế.

 BTC chọn thí sinh theo từng khối, từng trường. 

Số lượng thí sinh không vượt quá 30% số thí 

sinh tham dự cấp Huyện, không thấp hơn 230 

điểm.

 Hệ thống tự động xét duyệt thí sinh. 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”.



Cách tổ chức

Địa điểm

• Hội đồng giám sát chủ động lựa chọn các địa điểm tổ chức, số 

lượng thí sinh tham dự phù hợp với điều kiện tổ chức và căn cứ thể 

lệ BTC đưa ra.

Kiểm tra máy tính và 
đường truyền Internet

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

Internet đảm bảo truy cập được website trangnguyen.edu.vn.

• Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài tham dự không 

hiển thị thì ấn F5 để tham dự lại hoặc liên hệ với BTC để được  hỗ trợ.

• Thí sinh ngồi tập trung tại phòng thi, nhập mã tham dự. Thí sinh 

ngồi ngoài phòng thi sẽ không được công nhận kết quả.

http://trangnguyen.edu.vn/


Học sinh mang gì vào phòng thi?

Bút chì hoặc bút mực Giấy nháp Thí sinh KHÔNG mang theo tài liệu, máy tính
và các thiết bị điện tử vào phòng thi



Cách tính điểm và thời gian làm bài
Số lượng bài tham dự: 02 bài.

Nội dung bài tham dự bao gồm:

+ 01 bài game 100 điểm (10 câu);

+ 01 bài trắc nghiệm 200 điểm (20 câu).

Điểm tối đa của một bài tham dự kì Thi 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 tham dự chịu trách nhiệm về máy tính và đường truyền mạng cho thí sinh 

dự tham dự. 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.



Truy cập trang web 

trangnguye.eu.vn và đăng

nhập vào tài khoản

Bước 1 Bước 2

Truy cập mục “Vào Thi” và

Chọn vòng 18 kì Thi Hội -

cấp Tỉnh/Thành phố.

Bước 4

Kiểm tra điểm trong trang cá nhân

để kí xác nhận vào biên bản kết quả

tham dự.

Bước 3

Nhập mã tham dự và

làm đủ 02 bài.

Cách thức thí sinh tham gia



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

2. Thí sinh làm đúng bài trong mục Trạng Nguyên Tiếng Việt vòng 18.

3. Thí sinh bắt buộc phải làm bài tại điểm tập trung có Hội đồng giám sát.

4. 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.

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

muộn quá 5 phút Hội đồng giám sát không xếp giải Nhất.

6. Hội đồng Nhà trường/Phụ huynh/Thí sinh không được mở thêm các trang khác

ngoài website Trạng Nguyên https://trangnguyen.edu.vn/ để tra cứu đáp án.

7. Không được thực hiện quay chụp nội dung đề bài trong và sau quá trình thi.

8. Không được chia sẻ, phát tán bài thi, nội dung thi.

9. Không được 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.

Quy chế Khảo thí

https://trangnguyen.edu.vn/


BTC không công nhận kết quả của thí sinh vi 

phạm quy chế tại mục Quy chế Khảo thí

 BTC không công nhận kết quả của Hội đồng 

Nhà trường nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

 BTC nhận được khiếu nại về việc Hội đồng 

Nhà trường/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.

Xử lý sự cố



Xếp hạng và khen thưởng
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.

Khen thưởng:

Đối với Hội đồng giám sát nhà trường: 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 từng khối, từng trường.

Đối với Hội đồng giám sát chéo:
+ Sở Giáo dục đưa ra tiêu chí xếp giải và cấp giấy khen cho thí 
sinh tham dự kì Thi Hội - Cấp Tỉnh/Thành phố theo tiêu chí của 
riêng của từng Tỉnh/Thành phố.
+ Đối với các Phòng Giáo dục tổ chức tập trung: 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 từng quận/huyện.



Tiêu chí
Chọn thí sinh Thi Đình

(cấp Quốc gia)

Đối với các tỉnh tổ chức thi tập trung, giám sát chéo, 
BTC sẽ phối hợp với Sở giáo dục để chọn thí sinh
tham dự kì Thi Đình - cấp Quốc gia.

Đối với các tỉnh không tổ chức thi tập trung, BTC sẽ
chọn thí sinh tham dự kì Thi Đình – cấp Quốc gia
theo tiêu chí của BTC.



Hỗ trợ
Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc cần giải đáp hay cần hỗ trợ vui 

lòng liên hệ với BTC qua kênh hỗ trợ sau:

• Email: giaovien@trangnguyen.edu.vn

(tiêu đề email: Tên trường_Quận/Huyện_Tỉnh_(Yêu cầu cần hỗ trợ).

• Tìm Zalo OA của Trạng Nguyên như hình dưới đây hoặc quét mã QR:

mailto:giaovien@trangnguyen.edu.vn


Giải đáp thắc mắc

Xin mời Quý thầy cô đặt câu hỏi !



Thank you!

BTC trân trọng cảm ơn nhà trường, quý thầy/cô cùng 
toàn thể các em học sinh đã hỗ trợ phối hợp tổ chức, 

thực hiện vòng thi.

Kính chúc nhà trường, quý thầy/cô cùng toàn thể các 
em học sinh sức khoẻ - thành công - hạnh phúc!


