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  Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị trường học. 

 

Để các tổ chức, cá nhân và các đối tượng tham gia cuộc thi thực hiện tốt 

phần thi trắc nghiệm trực tuyến online trên Cổng thông tin điện tử huyện Can 

Lộc, Ban tổ chức cuộc thi hướng dẫn cụ thể như sau:  

Bước 1: Các đối tượng tham gia cuộc thi vào Cổng thông tin điện tử 

huyện Can Lộc tại địa chỉ:  

http://canloc.hatinh.gov.vn hoặc http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn vào 

baner (Hình phía dưới) 

 

Bước 2: Sau khi clik chuột baner cuộc thi, bên phải màn hình máy tính 

bấm vào ô “ĐĂNG KÝ” để đăng ký tài khoản dự thi. (Hình phía dưới) 

http://canloc.hatinh.gov.vn/
http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn/
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Mục thông tin đăng nhập: 

Tên đăng nhập viết liền không dấu, có thể chọn họ và tên của mình hoặc 

tên đăng nhập khác tùy vào người đăng ký đăng nhập. Ví dụ: tên đăng nhập: 

tranthithuha 

Email: nếu có thì ghi tên email của mình vào không có thì không ghi vào 

(ô này không bắt buộc).  

Mật khẩu thì tùy vào người đăng ký chọn, có thể số, có thể chữ nhưng lưu 

ý phải từ 6 ký tự trở lên. Mật khẩu chọn như thế nào thì ghi vào ô xác nhận mật 

khẩu như thế. 

Mục thông tin cá nhân: 

Ghi đầy đủ họ và tên của mình tại ô họ và ô tên. Ví dụ: Họ và tên của 

người đăng ký là Trần Thị Thu Hà, ô Họ ghi là Trần Thị Thu, ô Tên ghi Hà. 

Đơn vị dự thi, có đầy đủ tất cả các đơn vị dự thi, mình thuộc đối tượng dự 

thi của đơn vị nào thì click chuột vào đơn vị đó. Ví dụ: thuộc đơn vị dự thi là 

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện thì clik chuột vào Đảng ủy Cơ quan Chính 

quyền huyện.  
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Sau khi hoàn thiện các thông tin click chuột vào ô “ĐĂNG KÝ” phía dưới 

phần thông tin đăng nhập để vào thi. 

Ghi chú: Đối với các đơn vị trường, để tránh trường hợp trùng họ tên của 

đối tượng dự thi trong một trường, cán bộ, giáo viên, học sinh trùng họ tên tại 

mục Tên đối tượng dự thi nên đánh dấu khối lớp hoặc tên riêng kèm theo nào đó 

để tránh nhầm lẫn bài thi của nhau. Ví dụ: Hà12A, Hà VH… 

Bước 3. Bấm vào ô “VÀO THI” để tiến hành làm bài thi.  

Bước 4. Làm bài thi. Đọc kỹ câu hỏi và cilck chuột vào câu trả lời đúng. 

Bên phải là cột để soát các câu hỏi và đáp án đã lựa chọn.  

Bước 5. Sau khi hoàn thành phần làm bài thi click chuột vào ô “NỘP 

BÀI” bên trái phía trên màn hình. 

Lưu ý:  

 - Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký 01 tài khoản và mỗi 01 tuần thi chỉ 

được làm bài thi 1 lần.  

- Chưa hết thời gian làm bài thi, các đối tượng dự thi có thể kiểm tra lại 

các câu hỏi và đáp án đã lựa chọn hoặc làm lại bài thi. 

 - Phần mềm sẽ tự động kết thúc phần thi khi hết thời gian và lưu kết quả 

tại đó. 

 - Các đối tượng dự thi có thể tham khảo tài liệu cuộc thi trên Cổng thông 

tin điện tử huyện Can Lộc http://canloc.hatinh.gov.vn hoặc 

http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn  

 - Kết thúc cuộc thi có thông báo điểm. 

 - Phần mềm thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc 

đóng vào lúc 24h00 Chủ Nhật hằng tuần và thông báo kết quả người thắng cuộc 

tuần. Ban tổ chức sẽ thông báo đến người đạt giải và mở thi cho tuần tiếp theo 

vào lúc 0h Thứ 2 hằng tuần. 

 - Giải chung cuộc sẽ thuộc về thí sinh tham gia 8 tuần thi và có kết quả tốt 

nhất. 

Trên đây là hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến cuộc thi tìm hiểu Cải 

cách hành chính huyện Can Lộc năm 2022. Ban tổ chức hướng dẫn để các tổ 

chức, cá nhân, các đối tượng tham dự cuộc thi được biết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BTC; 

- Cơ quan Huyện ủy, Cơ quan Khối dân; 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Cơ quan Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế 

huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các đơn vị trường: NM, TH, THCS, THPT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BTC. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Tiến Dũng  

http://canloc.hatinh.gov.vn/
http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn/
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