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        Lý Nhân, ngày        tháng 11 năm 2019 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH&THCS trong huyện 

Theo thông báo từ BTC cuộc thi Trạng nguyên tiếng Việt, năm học 2019-2020 

ban tổ chức sẽ giao quyền tạo mã thi, chọn học sinh cho các trường. BTC sẽ tổ chức 

thi thử để các trường làm quen trước khi vào vòng 12 – thi cấp trường. Sau ngày thi 

thử, học sinh vào thi tự do bình thường; lịch thi thử: Vòng 9 vào ngày 19/11; Vòng 10 

ngày 21/11; Vòng 11 ngày 28/11; Để kịp thời triển khai hiệu quả sân chơi giáo dục 

trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2019-2020; Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường thực hiện tốt một số công việc sau: 

1. Tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc tổ chức cho 

học sinh tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” năm học 

2019-2020 theo quy định tại Thể lệ cuộc thi và Công văn số 2451/PGDĐT-GDTH 

ngày 14 tháng 10 năm  2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân đã triển khai. 

2. Hướng dẫn học sinh xin vào lớp: Tạo tài khoản học sinh - sửa đổi thông tin… 

3. Tạo tài khoản giáo viên 

* Mỗi trường học chỉ tạo 1 tài khoản giáo viên để: 

- Giáo viên tạo lớp, phê duyệt học sinh; 

- Giáo viên được tạo mã thi; 

- Giáo viên tự chọn học sinh dự thi. 

* Các bước thực hiện: 

- Bước 1: Tạo tài khoản; 

- Bước 2: Yêu cầu làm giáo viên; 

- Bước 3: Sửa đổi thông tin; 

- Bước 4: Gửi Mail bản xác nhận theo mẫu về Ban tổ chức qua địa chỉ Email: 

giaovien@trangnguyen.edu.vn     

- Bước 5: Tạo lớp cho học sinh, phê duyệt học sinh; 

- Bước 6: Tạo mã thi; 

- Bước 7: Chọn học sinh vào thi bằng mã. 

4. Hướng dẫn tạo mã thi: Truy nhập tài khoản giáo viên để tạo mã vòng thi cho 

học sinh trong từng lớp (vào tạo mã vòng thi, chọn khối, chọn môn, chọn vòng thi, 

chọn ngày, giờ bắt đầu, chọn học sinh trong lớp, lưu thông tin để tạo mã thi tự động). 

5. Chi tiết cụ thể: Có video hướng dẫn đã gửi các trường ngày 18/11/2019. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân yêu cầu Hiệu trưởng các trường 

Tiểu học, TH&THCS trong huyện triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả cao./. 
 
 

 Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG 
 - Trưởng phòng (để báo cáo); PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 - Lãnh đạo PGD (để ph/h chỉ đạo); 

 - CV: Tiểu học (để thực hiện); 

 - Như kính gửi (để thực hiện); 

 - Lưu: VT, GDTH. 

 

 
 

 
 

Ngô Sỹ Khánh 

V/v hướng dẫn duyệt học sinh, tạo mã thi sân 

chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên 

Tiếng Việt” năm học 2019-2020 
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