THÔNG BÁO
Cuộc thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021.
(theo Kế hoạch số 3767/KH-GDĐT-CTTT ngày 11 tháng 11 năm 2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
VÒNG LOẠI ONLINE CẤP TRƯỜNG
Thời gian: Từ 08 giờ 30 ngày 23 /11/ 2020 đến 20 giờ 00 ngày 23 /12/ 2020.
Cách thức tham gia
- Học sinh thi online, truy cập cổng thông tin điện tử Hội thi “Học sinh, sinh viên thành
phố với pháp luật” năm học 2020 - 2021 với tên miền “tiengnoituoitre.com” để tham
gia thi vòng loại cấp trường online gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm (05 câu khảo sát không
tính giờ, tính điểm) với tổng điểm là 100 điểm.
- Thiết bị: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 tài khoản dự thi.
- Thí sinh hoàn thành thông tin đăng ký như sau:
+ Điền thông tin đăng nhập: tên tài khoản, mật khẩu, email (nếu có)
+ Chọn Bảng thi: bảng B
+ Điền thông tin cá nhân theo yêu cầu cuộc thi:
 Họ và tên (*): Theo Giấy khai sinh, CMND, thẻ căn cước công dân (Tiếng Việt, có dấu)
 Ngày, tháng, năm sinh (*): Theo Giấy khai sinh, CMND, TCCCD.
 Trường (*): Ghi đầy đủ tên trường đang theo học.
 Lớp (*): Ghi đầy đủ tên lớp đang theo học.
 Quận/huyện (*): Ghi theo địa chỉ trường đang theo học.
 Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (nếu có).
 Số điện thoại liên lạc (của bản thân/cha/mẹ/thầy/cô thí sinh) (*).
* Lưu ý:
+ Các thông tin đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc điền.
+ Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban tổ chức (BTC) cuộc thi xét và trao giải.
+ BTC cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có trên 01 tài khoản hoặc có bất
kỳ trường hợp thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
Đối tượng tham gia
Chỉ tiêu: 100% học sinh toàn trường tham gia
Kết thúc vòng loại online cấp trường, BTC sẽ công bố danh sách trường vào vòng tiếp theo
như sau:
- Hệ thống cổng thông tin điện tử của BTC thông báo 20 trường có tổng điểm của 10 học
sinh thi của mỗi trường có kết quả cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất.

