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Số: 93 /PGDĐT-CMTH

Văn Chấn, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn thi Hội sân chơi
“Trạng Nguyên Tiếng Việt” (cấp tỉnh)
trên Internet năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp tiểu học trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 256/SGDĐT-GDTH ngày 18/3/2022 của Sở giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn thi Hội sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên
Internet năm học 2021-2022 (sau đây gọi là Hội giao lưu cấp Tỉnh), Phòng Giáo
dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
1. Thời gian, địa điểm, thành phần
- Thời gian: 01 ngày, thứ Bẩy, ngày 09/4/2022 (Ban tổ chức chia các ca thi)
- Địa điểm: Tại 12 trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở.
- Thành phần: Gồm 324 thí sinh được Ban tổ chức duyệt tham gia vòng thi
Hội, cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường.
(Có danh sách kèm theo)
2. Hình thức
- Giao lưu tập trung.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban tổ chức vòng thi Hội giao lưu
cấp tỉnh, cử cán bộ giám sát chéo tại các điểm.
- Đối với những trường có trên 11 học sinh thì tổ chức điểm thi tại trường,
từ 11 học sinh trở xuống thì tổ chức theo cụm, ghép với những trường lân cận để
thuận tiện cho việc phân công cán bộ coi và giám sát. Đối với trường hợp có một
số học sinh không thể tham gia Hội giao lưu tập trung do dịch bệnh Covid-19,
các đơn vị báo cáo về Phòng GD&ĐT, việc tổ chức giao lưu không tập trung
thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban tổ chức về coi giao lưu qua Zoom.
Phòng GD&ĐT lập phòng Zoom, gửi tài khoản cho học sinh, cho giáo viên coi.
Những trường hợp học sinh tham gia nhưng không vào phòng Zoom hoặc vào
phòng Zoom nhưng không bật âm thanh, camera thì không được công nhận kết quả.
3. Khen thưởng
Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với
những học sinh đạt giải.
4. Kinh phí
Đơn vị cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Hội giao lưu cấp tỉnh sân
chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” chi trả công tác phí theo quy định hiện hành.
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5. Tổ chức thực hiện
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Thành lập Ban tổ chức Hội giao lưu cấp tỉnh, phân công cán bộ quản lý
phụ trách điểm giao lưu, cán bộ quản lý giám sát chéo giữa các trường trong huyện.
- Nhận mã thi từ Ban tổ chức, gửi tới các điểm giao lưu.
- Kiểm tra, theo dõi, hỗ trợ các điểm giao lưu và học sinh trong quá trình
học sinh làm bài.
- Liên hệ với Điện lực, Viễn thông Văn Chấn để đảm bảo nguồn điện,
đường truyền thông suốt ngày tổ chức Hội giao lưu cấp tỉnh.
b) Các đơn vị đặt điểm giao lưu
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy tính, hệ
thống điện, đường truyền mạng Internet, và các điều khác phục vụ giao lưu.
- Chuẩn bị phòng làm việc cho Tổ phụ trách, cán bộ giám sát làm việc.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh đến
giao lưu.
- Cử cán bộ quản lý, giáo viên coi, hỗ trợ học sinh (đúng nhiệm vụ) trong
suốt quá trình giao lưu.
c) Cán bộ phụ trách, cán bộ giám sát các điểm giao lưu
Thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc đảm bảo tính công bằng, khách quan,
trung thực của Hội giao lưu.
d) Các trường có học sinh tham gia Hội giao lưu
- Tích cực ôn luyện cho học sinh để đạt kết quả cao.
- Tổ chức cho học sinh tham gia đúng đối tượng, đủ số lượng; cử cán bộ
quản lý, giáo viên đưa đón, hỗ trợ học sinh tham gia giao lưu.
- Có phương án dự phòng về máy tính, thiết bị phát mạng 4G.
- Nghiên cứu kỹ nội dung Công văn số 23/BTC-TNTV ngày 23/02/2022
của Ban tổ chức Trạng Nguyên Tiếng Việt về việc hướng dẫn thi Hội - cấp Tỉnh,
sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet năm học 2021-2022 được
đăng tải trên website: https://trangnguyen.edu.vn/huong-dan-to-chuc-thi-hoicaptinh-trang-nguyen-tieng-viet-nd621daa7e3666ac65d341d646.html
- Chủ động xây dựng phương án cho học sinh thi tại trường, học sinh bị
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tham gia giao lưu an toàn, hiệu quả.
- Lập danh sách học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại biểu
trực tuyến hoàn thành trước 10h00 ngày 08/4/2022.
Trên đây là hướng dẫn Hội giao lưu cấp tỉnh sân chơi “Trạng Nguyên
Tiếng Việt” trên Internet năm học 2021-2022. Nhận được Công văn này, Phòng
GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá
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trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Ban tổ chức cấp quốc gia
qua số điện thoại thường trực: 1900633330; 0913032415 hoặc Phòng GD&ĐT
qua bộ phận chuyên môn tiểu học để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các tổ công tác của Phòng;
- Lưu: VT, CMTH.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phan Thanh Hải
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DANH SÁCH
Địa điểm Hội giao lưu sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”
trên Internet năm học 2021-2022
(Kèm theo Công văn số
/PGD&ĐT-CMTH ngày
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Văn Chấn)
TT
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Địa điểm
Trường TH Trần Phú
Trường TH Sơn Thịnh
Trường TH Đồng Khê

/3/2022

Trường tham gia

Trường TH Trần Phú
Trường TH Sơn Thịnh
Trường TH Đồng Khê
Trường PTDTBT TH Nậm Búng
Trường PTDTBT TH Nậm Búng Trường TH Tú Lệ
Trường TH Gia Hội
Trường TH Nghĩa Tâm
Trường TH Nghĩa Tâm
Trường TH Chấn Thịnh
Trường TH Chấn Thịnh
Trường PTDTBT TH Cát Thịnh
Trường PTDTBT TH Cát Thịnh
Trường TH&THCS Ba Khe
Trường TH&THCS Liên Sơn
Trường PTDTBT TH Sơn Lương
Trường TH&THCS Liên Sơn
Trường PTDTBT TH Nậm Mười
Trường PTDTBT TH An Lương
Trường TH&THCS Thượng Bằng La
Trường TH&THCS Thượng
Bằng La
Trường TH&THCS Văn Tiên
Trường TH Minh An
Trường TH Minh An
Trường TH Bình Thuận
Trường TH&THCS Tân Thịnh
Trường TH&THCS Tân Thịnh
Trường TH&THCS Hoàng Văn Thọ Trường TH&THCS Hoàng Văn Thọ

Số thí
sinh
44
48
36
11
4
1
39
21
14
3
4
8
5
9
8
5
8
8
32
16

