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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 Tỉnh 

năm học 2021-2022. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày         tháng  02 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.                                

Căn cứ 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 2158/SGDĐT-NVDH ngày 13/9/2021 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; Công văn số 

2462/SGDĐT-NVDH ngày 11/10/2021 về việc hướng dẫn tham gia Cuộc thi Olympic 

tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 04/2021-2022/IOE ngày 16/02/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

Olympic Tiếng Anh trên Internet - IOE về việc Hướng dẫn tổ chức kỳ thi cấp Tỉnh/thành 

phố năm học 2021-2022 (đính kèm), 

Theo Báo cáo số 03/2021-2022/BTC-IOE ngày 17/02/2022 về kết quả Cuộc thi 

Olympic tiếng Anh trên Internet cấp Huyện/Thành phố đối với TH&THCS và cấp 

Trường đối với khối THPT năm học 2021-2022, từ đầu năm học 2021-2022 đến nay tỉnh 

Ninh Thuận đã có 5.659 tài khoản học sinh tham gia IOE trên hệ thống IOE. Trong kỳ thi 

cấp huyện/ thành phố vào ngày 14, 15/01/2021 vừa qua,  tỉnh có 1.346 học sinh tham gia 

và hoàn thành thi cấp huyện/thành phố (đến từ 92 trường). Kết quả thi cụ thể: số học sinh 

thi đạt điểm  trên trung bình (trên 1000 điểm) chiếm 36,85%  trong đó điểm  trung bình  

(từ 1000 đến dưới 1500  điểm) chiếm  25,41%;  tỷ lệ  học sinh  đạt  điểm  khá  (từ 1500  

đến 1800  điểm) chiếm 8,32%; điểm giỏi  (trên 1800 điểm) chiếm 3,12%  (so với số liệu 

tương ứng của Toàn quốc là 49,89%; 29,52%; 13,06% và 6,31%). Kết  thúc vòng thi 

Quận/Huyện, BTC đã ghi nhận  02  học sinh của Tỉnh  đạt Top vinh danh Toàn quốc trên 

tổng số 360 học sinh cả nước.   

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 Tỉnh năm học 2021-2022 

sẽ diễn ra vào ngày 04&05/03/2022, cụ thể như sau:  

1. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, các Nhà trường và các 

Phòng GDĐT huyện/thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic 

tiếng Anh trên Internet (IOE); xem xét việc thành lập Hội đồng thi (HĐT) và triển khai 

thi trực tiếp hoặc thi trực tuyến qua các phần mềm theo đúng quy định của cuộc thi và 

phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đơn vị.  
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a. Điều kiện dự thi: Đơn vị hoàn toàn chủ động tự đưa ra các điều kiện riêng cho 

phù hợp với thực tế mà không trái với điều kiện của Ban tổ chức; Học sinh phải vượt qua 

vòng tự luyện thứ 25 (trước vòng thi cấp tỉnh);  

b. Công tác đăng ký Dự thi cấp Tỉnh: Giáo viên quản trị các trường trực thuộc  tự 

đăng ký danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi IOE vòng Tỉnh của trường mình 

theo quy định trên tài khoản Giáo viên  quản trị cấp trường.  

c. Hội đồng thi: Mỗi Trường là một Hội đồng thi.  

 2. Các Nhà trường và các Phòng GDĐT huyện/thành phố tổ chức cho học sinh 

tham gia đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; 

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 để tổ chức vòng thi cấp 

Tỉnh đạt kết quả. 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 04/2021-2022/IOE ngày 

16/02/2022 v/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi cấp Tỉnh năm học 2021-2022. (đính kèm theo 

Công văn). 

3. Vòng thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp Tỉnh năm học 2021-2022 

được tổ chức trong 02 ngày, 04 và 05/03/2022, với tối đa 04 ca thi cho mỗi khối lớp; Vòng 

thi có thể được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.  

 Thời hạn đăng ký dự thi đối với học sinh: từ 00:00 ngày 23/02/2022 đến 23:59 

ngày 02/03/2022.  

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. 

 Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các Phòng 

GDĐT huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh 

trên Internet vòng Tỉnh năm học 2021-2022 đúng quy định, đạt kết quả tốt. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng Nghiệp vụ Dạy Học (đ/c Ngọc Vân) để 

được hướng dẫn, thống nhất thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 04/2021-2022/IOE ngày 16/02/2022  v/v hướng dẫn tổ chức kỳ thi 

cấp Tỉnh năm học 2021-2022) 

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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