
 

THÔNG BÁO  
V/v tổ chức sân chơi Trạng Nguyên Toàn Tài trên Internet cấp trường 

Năm học 2021 – 2022 

  
Kính gửi: Giáo viên, Phụ huynh học sinh trường Tiểu học Nông Nghiệp! 

Căn cứ vào hướng dẫn của Ban tổ chức Trạng Nguyên Toàn Tài; căn cứ 

vào tình hình thực tế của nhà trường và diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19; 

Để tổ chức tốt vòng thi cấp trường năm học 2021 – 2022, BGH trường 

Tiểu học Nông Nghiệp thông báo một số nội dung sau: 

1. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua phòng zoom 

- HS đăng nhập vào phòng zoom và thực hiện theo hướng dẫn của  

GVCN lớp. 

 2. Một số quy định đối với thí sinh: 

2.1. Thí sinh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất để dự thi: 01 

máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows 10 trở lên để phục vụ làm bài thi 

trực tuyến IOE và 01 thiết bị điện tử được cài đặt phần mềm Zoom, có chức 

năng quay camera để giám sát quá trình làm bài thi.  

Thí sinh cần đảm bảo máy tính và thiết bị điện tử được nối mạng Internet 

ổn định trong suốt quá trình làm bài thi;  

Máy tính cần  cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã 

Unicode (Unicode dựng sẵn), kiểu gõ Telex. Đường truyền internet có truy cập 

được website trangnguyen.edu.vn.  

Trang web: trangnguyen.edu.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google 

Chrome.  

Nếu máy báo “Không kết nối được với máy chủ” và có bài thi không hiển 

thị thì ấn F5 để thi lại hoặc liên hệ với giám thị để được hỗ trợ. 

2.2. Thiết bị giám sát quá trình làm bài thi: Đặt chéo vuông góc với học 

sinh; webcam (camera) cho phép quan sát được vị trí thí sinh ngồi thi bao gồm 

máy tính làm bài và thí sinh. Thí sinh không được tắt webcam của thiết bị giám 

sát trong suốt quá trình thi.  

 2.3. Thí sinh phải trung thực, tự giác trong quá trình thi, không được nhờ 

người thi hộ, thi kèm; không sử dụng tài liệu, không mở nhiều tab để tham khảo 

trong quá trình làm bài thi.  

2.4.Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi TrạngNguyên 

Toàn Tài và Trạng Nguyên Tiếng Việt trên trang website: trangnguyen.edu.vn. 

     UBND HUYỆN GIA LÂM 

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP 

          Số 43/TB - THNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Trâu Quỳ, ngày 07 tháng 12 năm 2021 
 

http://trangnguyen.edu.vn/
http://trangnguyen.edu.vn/
http://violympic.vn/Page_Support.aspx
http://violympic.vn/Page_Support.aspx


 

Khi đăng kí tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn, họ và tên học sinh cần gõ 

tiếng Việt có dấu theo đúng giấy khai sinh, đúng lớp hiện đang học tại nhà trường 

2.5. Căn cứ vào kết quả trên hệ thống và DSHS đăng kí tham gia thi với 

nhà trường, BTC sẽ quyết định công nhận kết quả của tài khoản thi nào là hợp lệ. 

Những học sinh dự thi bằng mã sẽ được công nhận kết quả. 

3. Điều kiện tham gia vòng cấp trường: 

- Là học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 có tên trong danh sách mà GVCN đã gửi cho 

đ/c PHT và đã qua vòng 2 trước ngày 07/12/2021. 

4. Thời gian thi:  

- Khối 4: Từ 10g00p đến 11g00p ngày 08/12/2021  

- Khối 5: Từ 10g00p đến 11g00p ngày 08/12/2021  

- Khối 1: Từ 14g00p đến 15g00p ngày 08/12/2021  

- Khối 3: Từ 15g00p đến 16g00p ngày 08/12/2021  

- Khối 2: Từ 16g00p đến 17g00p ngày 08/12/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


