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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /SGDĐT- NVDH 

V/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi Olympic 

tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp 

Trường khối TH & THCS năm học 

2022-2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày         tháng  11 năm 2022 

Kính gửi:   

            - Các phòng GDĐT huyện, thành phố; 

    - Các trường THCS, THPT trực thuộc Sở; 

    - Trường Liên cấp Hoa Sen, Trường THPT iSchool. 

                                          

Thực hiện Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH, ngày 7/12/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 

2017-2018; Công văn số 2092/SGDĐT-NVDH ngày 30/8/2022 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023; Công văn số 

2145/SGDĐT-NVDH ngày 09/9/2022 về việc hướng dẫn tham gia Cuộc thi Olympic 

tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2022-2023, 

Tiếp nhận Công văn số 02/HD/2022-2023/IOE ngày 01/11/2022 của Ban Tổ chức 

Cuộc thi  Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi 

Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Trường khối TH & THCS năm học 2022-

2023, (đính kèm theo Công văn) 

Nay Sở GDĐT hướng dẫn các Phòng GDĐT huyện, thành phố và các đơn vị trực 

thuộc tổ chức kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Trường đối với khối Tiểu 

học và Trung học Cơ sở (sau đây gọi tắt là “thi cấp Trường”) năm học 2022-2023, cụ thể như 

sau:  

1. Căn cứ vào các văn bản của BTC IOE toàn quốc, các Nhà trường và các Phòng 

GDĐT huyện/thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức và thành lập Hội đồng thi 

cấp Trường Cuộc thi IOE; xem xét việc thành lập Hội đồng thi (HĐT) và triển khai thi 

trực tiếp trên máy tính qua các phần mềm theo đúng quy định của cuộc thi. 

 2. Phòng GDĐT các huyện/thành phố chỉ đạo các Trường trực thuộc tổ chức cho 

học sinh tham gia đảm bảo hiệu quả, thiết thực; thông báo rộng rãi cho các trường, khuyến 

khích học sinh có nhu cầu được tham gia; thực hiện đăng ký tài khoản thi theo hướng dẫn; 

chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo mỗi học sinh được dự thi trên 01 (một) máy 

tính/lượt trong vòng thi. Các Hội đồng thi đảm bảo quá trình thi của học sinh diễn ra minh 

bạch, khách quan, công bằng và nghiêm túc theo Công văn số 02/2021-2022/IOE ngày 

01/11/2022 của Ban tổ chức IOE. 

3. Thời gian Vòng thi Cấp trường được tổ chức trong 03 ngày 01, 02 và 

03/12/2022, với tối đa 04 ca thi cho mỗi khối lớp. Thời hạn đăng ký dự thi đối với học 
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sinh: từ 08:00 ngày 23/11/2022 đến 17:30 ngày 29/11/2022.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề thắc mắc, các đơn vị liên hệ với 

BTC IOE như sau: 

- Tổng đài: 1900.636.876 (hoạt động từ 8:00-17:00 từ T2-T6). 

- Hotline: 0984 650 154 (hoạt động từ 18h-21h T2-T6 và 9h-17h T7-CN) 

- Email: btcioe@go.vn 

- Fanpage: IOE.vn - Olympic Tiếng Anh trên Internet (www.fb.com/ioe.vn) 

Trong trường hợp có sự cố ở vòng thi chính thức, các đơn vị báo qua điện thoại tới số 

hotline của BTC (công bố trên trang www.ioe.vn) để nhận được trợ giúp. 

(Đính kèm Công văn số 02/HD/2022-2023/IOE ngày 01/11/2022 của BTC IOE) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng các phòng chức năng trực thuộc Sở; 

- BTC IOE; 

- Phòng NVDH; 

- Website của Sở; 

- Lưu: VT, Phòng NVDH (GDTrH). NV 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
 

 

 

http://www.ioe.vn/
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