HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ DỰ THI
TRÊN TRANG WEB HTTP://TRUONGHOCKETNOI.EDU.VN
(Kèm theo công văn số 7610 /BGDĐT-GDTrH ngày 31/01/2014)
I. HƯỚNG DẪN CẤP MÃ, NỘP CÁC HỒ SƠ DỰ THI CỦA SỞ LÊN BỘ GDĐT
(Dành cho cán bộ quản lý của Sở GD&ĐT)

Bước 1: Khai báo dự án.
 Chọn “Cuộc thi”.
 Chọn “Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học, năm học
2014-2015”
 Chọn nút “Sở GD&ĐT”.
 Trong mục “Cấp mã dự án dự thi”, nhập các thông tin cơ bản của dự án (Tên
dự án, lĩnh vực, số tác giả).
 Ấn nút “Xác nhận” để khai báo dự án
Bước 2: Cấp mã dự án
 Sau khi khai báo dự án, trong mục “Cấp mã dự án dự thi”, ấn nút “Tạo mã dự
thi” để sinh mã dự thi cho mỗi đề tài.
 Trong mục “Các dự án đang hoàn thiện”, lưu lại mã dự thi để gửi cho các
nhóm tác giả tham gia dự thi.
Bước 3: Nộp dự án dự thi cho Bộ GD&ĐT
 Các dự án đã được hoàn thành việc đăng ký dự thi và nộp hồ sơ dự thi sẽ nằm
trong mục “Các dự án đã hoàn thiện”.
 Tích chọn dự án gửi đi dự thi ở cột đầu tiên.
 Ấn nút “Gửi đề tài dự thi” để gửi dự án cho Bộ GD&ĐT.
Bước 4: Theo dõi quá trình đăng ký dự thi
 Chọn nút “Kiểm soát đăng ký”.
 Theo dõi quá trình đăng ký, nộp sản phẩm của từng dự án dự thi gồm các cột:
PĐK (Phiếu đăng ký), XN (Xác nhận), SP (Sản phẩm); mục nào hoàn thành sẽ
có dấu √ màu xanh, chưa hoàn thành có dấu X màu đỏ
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II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, NỘP HỒ SƠ DỰ THI LÊN SỞ GDĐT
(Dành cho tác giả / nhóm tác giả của từng dự án)

Bước 1: Nhập mã dự thi
 Nhận mã dự thi do Sở GD&ĐT cấp.
 Chọn “Cuộc thi”.
 Chọn “Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học, năm học
2014-2015”
 Nhập mã dự thi.
 Ấn nút “Xác nhận mã dự thi”.
Bước 2: Chỉnh sửa, xác nhận thông tin đề tài.
 Chọn nút “Thông tin đề tài”.
 Chọn “Sửa thông tin đề tài” để chính sửa (nếu cần).
 Tìm kiếm và thêm người hướng dẫn (nếu cần).
 Ấn nút “Xác nhận thông tin đề tài” để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 3: Khai báo thông tin nhóm tác giả.
 Chọn nút “Thông tin nhóm”.
 Tìm kiếm và thêm các đồng tác giả (nếu cần).
 Ấn nút “Xác nhận thông tin nhóm” để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 4: Nộp phiếu đăng ký.
 Chọn nút “Đăng kí dự thi”.
 Nộp các phiếu đăng ký dự thi, chỉnh sửa (nếu cần).
 Nhập tóm tắt dự án.
 Ấn nút “Xác nhận nộp phiếu đăng ký dự thi” để chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 5: Xác nhận đăng ký dự thi
 Chọn nút “Xác nhận”.
 Chọn nút “Xác nhận gửi đăng kí dự thi” để xác nhận.
 Lưu ý: sau khi xác nhận sẽ không chỉnh sửa được thông tin ở các mục trước đó.
Bước 6: Nộp sản phẩm dự thi
 Chọn nút “Nộp bài dự thi”.
 Nộp sản phẩm dự thi, chỉnh sửa (nếu cần).
 Chọn nút “Xác nhận nộp bài dự thi” để gửi cho Sở GD&ĐT.
 Lưu ý: Sau khi xác nhận sẽ không chỉnh sửa được sản phẩm.
<Chi tiết xem trong tài liệu tập huấn>
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