PHỤ LỤC
CÁCH THỨC THAM GIA DỰ THI VÀ NỘP BÀI TRỰC TUYẾN
Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp trung học năm học 2018-2019
(Kèm theo Công văn số 5582 /BGDĐT-GDTrH, ngày 7 tháng 12/2018)
Bước 1: Đăng nhập vào trang website https://honda.com.vn
Bước 2: Bấm trực tiếp vào biểu tượng cuộc thi “An toàn giao
thông cho nụ cười ngày mai”.
Bước 3: Bấm nút biểu tượng cuộc thi.
Bước 4: Tại mục “Làm bài online”, bấm vào nút tương ứng để
chọn đối tượng dự thi (Học sinh THCS, Học sinh THPT, Giáo viên
THCS, Giáo viên THPT).
Màn hình chuyển sang trang tiếp theo “Đăng ký tham gia cuộc thi”

Bước 5: Điền đầy đủ thông tin cá nhân để đăng ký tham
gia cuộc thi và bấm nút “Làm bài trực tuyến”.
Lưu ý: Đối tượng dự thi là học sinh THCS và học sinh
THPT, BẮT BUỘC phải đính kèm thêm file ảnh (dung
lượng không quá 1MB) có dấu xác nhận của nhà trường
đồng ý cho học sinh tham gia dự thi (theo mẫu đính kèm)

Bước 6: Trả lời đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm
và bấm nút “Xác nhận hoàn thành phần thi
trắc nghiệm”  màn hình sẽ chuyển sang bước
làm bài tự luận.

Bước 7: Đọc câu hỏi tự luận và làm bài trên bản
word  lưu bài tự luận bản word trên máy tính
(dung lượng không quá 3MB/bài)  bấm nút
“Đính kèm bài tự luận”  chọn file word bài tự
luận lưu trên máy tính  bấm nút “Gửi bài”.
Bước 8: Bài dự thi hoàn thành phải thỏa mãn 02 điều
kiện sau:
1. Hoàn thành phần trắc nghiệm (bước 6)
2. Hoàn thành phần tự luận (bước 7)
Sau khi hoàn thành 02 bước trên màn hình xuất hiện
thông báo “Bạn đã gửi bài thành công”.
 Lưu ý: Bài dự thi sau khi gửi sẽ không được phép chỉnh sửa lại.
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Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Trường: ............................................................................................................................
Địa chỉ : ..................................................................tỉnh/thành.........................................
Xác nhận: Nhà trường đồng ý cho học sinh dưới đây tham gia dự Cuộc thi “An toàn
giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp trung học năm học 2018-2019.
Học sinh: ..........................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................................
Lớp: .................................................................................................................................
Trường: ............................................................................................................................
Số điện thoại: ......................................................email:..................................................
........................, ngày .....tháng .....năm.....
Xác nhận của học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của nhà trường
(Ký và đóng dấu của nhà trường)
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