
 

THÔNG BÁO  
V/v tổ chức sân chơi Violympic Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh trên 

Internet cấp trường trực tuyến năm học 2021 – 2022 

  
Kính gửi: Phụ huynh học sinh lớp 4, 5 trường Tiểu học Nông Nghiệp! 

Căn cứ vào hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc thi Violympic; căn cứ vào 

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

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

1. Hình thức tổ chức vòng cấp trường: Trực tuyến  

 2. Một số quy định đối với thí sinh tham gia: 

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, tai nghe 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. 

2. 2. Máy tính làm bài thi đặt đối diện với thí sinh, tay để trên khi làm bài 

thi. 

2.3. Thiết bị giám sát webcam (camera) được đặt vuông góc với học sinh; 

cho phép quan sát được vị trí thí sinh ngồi thi bao gồm máy tính làm bài và thí 

sinh với góc quay rộng nhất có thể. Thí sinh không được tắt cam và mic của thiết 

bị giám sát trong suốt quá trình thi. 

2.4. Thí sinh không được nhờ người thi hộ, thi kèm; không sử dụng tài liệu 

tham khảo trong quá trình làm bài thi. Ngoài các thiết bị phục vụ làm bài là  01 

máy tính và 01 thiết bị  điện tử, thí sinh không được  phép sử dụng các thiết bị 

khác để truyền và nhận tin;  

2.5. Trong quá trình làm bài, nếu đường truyền mạng  yếu hoặc và đường 

truyền không ổn định, bị ngắt kết nối Internet thì thí sinh phải gọi điện ngay cho 

cán bộ coi thi, cán bộ kỹ thuật của Hội đồng thi để kịp thời khắc phục, không 

được tự ý mở thiết bị  khác để đăng nhập lại;  

2.6. Thí sinh phải trung thực, tự giác trong quá trình thi. Nghiêm cấm mọi 

hành vi gian lận trong quá trình thi. Thí sinh vi phạm sẽ bị lập biên bản và xử lý 

theo đúng quy chế thi.  

2.7. Mỗi một HS có thể được đăng ký tối đa hai (02) tài khoản dự thi chính 

thức song chỉ dự thi bằng một (01) tài khoản chính. Trong trường hợp tài khoản 
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chính gặp sự cố thì chuyển thi sang khung giờ thi khác hoặc thi lại luôn ca thi đó 

nếu còn thời gian bằng tài khoản dự phòng. Trường hợp học sinh thi nhiều 

hơn một (01) tài khoản/ một (01) khối lớp, giáo viên cần có giải trình cụ thể 

trong Biên bản thi. Căn cứ vào kết quả trên hệ thống và Biên bản thi, BTC sẽ 

quyết định công nhận kết quả của tài khoản thi nào là hợp lệ. 

3. Điều kiện tham gia: 

- Học sinh lớp 4 phải hoàn thành vòng 6 môn thi Toán Tiếng Anh trước 

0h00 ngày 18/01/2022. 

- Học sinh lớp 5 phải hoàn thành vòng 6 môn thi Toán Tiếng Việt trước 

0h00 ngày 18/01/2022. 

- Nếu không hoàn thành điều kiện trên sẽ không thể thi vòng cấp Trường 

tại các ca thi trong ngày 18/01/2022. 

4. Thời gian thi:  

- Ca thi chính thức: Từ 14g00p đến 14g45p ngày 18/01/2022  

- Ca thi dự phòng: Từ 15g00p đến 15g45p ngày 18/01/2022 

5. Địa chỉ phòng zoom:  ID: 984 2810 9420 – Pass: 123456 

* Lưu ý: HS có mặt tại phòng thi trực tuyến trước giờ vào thi 15 phút để 

ổn định tổ chức.  

- Mọi chi tiết xin xem tại địa chỉ: violympic@fpt.edu.vn 
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