
 

 

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

Năm học 2021 – 2022 

 

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

Căn cứ vào hướng dẫn của Ban tổ chức Trạng Nguyên Toàn Tài và tình 

hình thực tế,  BGH trường Tiểu học Nông Nghiệp thông báo về việc tổ vòng thi 

Trạng Nguyên Toàn Tài cấp Quốc gia năm học 2021 – 2022 như sau: 

1. Thời gian thi:  

Từ 8g 30p đến 9 giờ 30p, ngày 02/04/2022 (Thứ bảy) 

2. Địa điểm:  

Tại phòng Tin học của trường TH Nông Nghiệp  

3. Danh sách học sinh tham gia thi: 

STT Số báo danh Họ và tên Khối Lớp 

1 2287289 Nguyễn Việt Hùng Khối 5 5C 

2 8868229 Nguyễn Trung Kiên Khối 5 5C 

3 9686212 Ngô Đức Trọng Khối 5 5C 

4. Một số quy định đối với học sinh: 

- Học sinh chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất để dự thi. Để tránh quên 

hoặc nhầm lẫn, HS cần ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu ra giấy. 

- Trong suốt quá trình thi, HS không được trao đổi bài với bạn bên cạnh 

cũng như mở thêm cửa sổ để tra hoặc dịch trên trang web. Không được dùng máy 

tính bỏ túi để làm bài. Nếu vi phạm nhà trường sẽ hủy kết quả thi. 

- Sau khi thi xong, nếu có câu “Bạn đã hoàn thành bài thi”, HS cần đọc 

điểm và thời gian làm bài cho giám thị và kí xác nhận vào bản Kết quả thi. 

- HS sử dụng máy tính tại phòng Tin học 

- HS cần thực hiện nghiêm túc 5K, chuẩn bị bình nước uống cá nhân và có 

mặt tại trường trước 15 phút để kiểm tra máy tính và đường truyền. 

5. Quy định xếp giải cấp Quốc gia: 

 - HS có kết quả thi theo mã thi do BTC cấp cho nhà trường. 

- Điểm tối đa của vòng 7 (cấp Quốc gia) là 300 điểm. 

- BTC sẽ xếp giải HS lớp 5 thi cấp Quốc gia theo điểm từ cao xuống thấp 

cho đến hết chỉ tiêu. Những HS vào muộn 10 phút sẽ không được xếp giải Nhất. 

6. Mọi thông tin chi tiết đã được BTC đăng tải trên trang web 

https://trangnguyen.edu.vn/ 

* Lưu ý: Trường hợp HS là f0, f1 (nếu tham gia được) cũng đến trường 

theo khung giờ trên và thi riêng một phòng.  

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Bảo Hòa 

     UBND HUYỆN GIA LÂM 

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP 

          Số 11/TB - THNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Trâu Quỳ, ngày 28 tháng 3  năm 2022 

https://trangnguyen.edu.vn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


