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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT- NVDH 

V/v hướng dẫn tham gia thi Olympic 

tiếng Anh trên Internet (IOE) năm 

học 2022-2023. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày         tháng  09  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 Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT, ngày  26/11/2014 về việc ban hành Thể lệ Cuộc 

thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH, ngày 7/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018;  

Căn cứ Công văn số 2092/SGDĐT-NVDH, ngày 30/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023;  

Căn cứ Hướng dẫn số 01/2022-2023/IOE ngày 11/8/2021 của Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi 

Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE),  

Sở GDĐT hướng dẫn nhà trường, học sinh tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên 

Internet (IOE) năm học 2022-2023 như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tạo điều kiện cho học sinh yêu thích môn tiếng Anh tham gia sân chơi trực tuyến cùng với 

cộng đồng, giúp các em tiếp cận với nhiều kiến thức ở các khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu 

Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

giai đoạn 2018-2025”; 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tiếng Anh tại các trường, giúp 

học sinh làm quen và sử dụng Internet như một phương tiện và công cụ học tập; 

- Phát huy tinh thần đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định 

hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; giúp học sinh củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ 

năng ngôn ngữ; nâng cao ý thức, năng lực tự học, tự đánh giá, góp phần nâng cao kết quả học 

tập môn tiếng Anh; 

- Xây dựng sân chơi trực tuyến môn tiếng Anh, tạo hứng thú, niềm say mê học tập môn học 

cho học sinh, góp phần thúc đẩy phong trào dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường trên toàn 

tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các trường tổ chức cho học sinh tham gia đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường; tổ chức trên tinh thần tự nguyện tham gia của học sinh và cha mẹ 

học sinh, không gây căng thẳng, tạo áp lực cho học sinh;  

- Không coi việc tham gia thi là tiêu chí để xét thi đua các đơn vị và cá nhân. 
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II. Đối tượng, nội dung, hình thức và thời gian tổ chức thi 

1. Đối tượng tham gia thi 

Học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 có điều kiện truy cập Internet, có khả năng và 

nguyện vọng tham gia thi. 

2. Nội dung và hình thức thi 

 Nội dung gồm nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Học sinh tham gia thi trên máy tính 

kết nối Internet. Các vòng thi chính thức gồm cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

Trước khi tham gia các vòng thi chính thức, học sinh phải thực hiện các vòng tự luyện.   

3. Thời gian tổ chức thi 

Mỗi vòng thi chính thức của IOE sẽ được tổ chức trong 01 hoặc nhiều ca thi cho mỗi khối 

lớp, theo các khung giờ cụ thể và sẽ được thông báo trong các công văn Hướng dẫn thi trên trang 

chủ ioe.vn trước mỗi vòng thi. 

- Vòng thi cấp Trường khối TH và THCS: Được tổ chức trong 03 ngày 01/12; 02/12 và 

04/12/2022 cho mỗi khối lớp.  

- Vòng thi cấp huyện/thành phố đối với cấp TH và THCS; vòng thi cấp trường với 

cấp THPT: Được tổ chức trong 02 ngày, 13 và 14/01/2023, với tối đa 04 ca thi cho mỗi khối 

lớp; Vòng thi có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm thi. 

- Vòng thi cấp Tỉnh: Được tổ chức tại nhiều hội đồng thi trong 02 ngày, 03 và 

04/03/2022, với tối đa 04 ca thi cho mỗi khối lớp. Vòng thi có thể được tổ chức tại nhiều địa 

điểm thi tuỳ theo điều kiện thực tế. 

- Vòng thi cấp Quốc gia: Được tổ chức cho các khối lớp gồm lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 

và lớp 11 vào duy nhất 01 ngày, dự kiến ngày 07/04/2022. Mỗi khối lớp sẽ tham gia dự thi trong 

01 ca thi duy nhất. 

* Lưu ý:  

- Các vòng thi cấp huyện, tỉnh và quốc gia có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm thi, đảm 

bảo theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương. 

- Lịch mở vòng tự luyện, lịch thi chính thức các cấp có thể thay đổi theo tình hình thực tế 

năm học. Nếu có thay đổi BTC sẽ cập nhật và thông báo trên trang chủ IOE.vn. 

III. Đăng ký tham gia thi IOE các cấp và điều kiện tham gia các vòng thi chính thức  

1. Đăng ký tài khoản và đăng ký tham gia thi của phòng GDĐT và nhà trường 

Các phòng GDĐT và các trường đã đăng ký tài khoản từ năm học trước sẽ tiếp tục sử 

dụng tài khoản này để tham gia IOE các cấp cho học sinh năm học 2022-2023. 

Trong trường hợp các đơn vị có nhu cầu thay đổi thông tin tài khoản quản lý cần gửi công 

văn yêu cầu thay đổi thông tin cho BTC IOE theo hướng dẫn đã đăng tải trên trang chủ 

www.ioe.vn. 

Các đơn vị sử dụng tài khoản tham gia thi để quản lý mã thi, nộp biên bản thi và thống kê 

kết quả thi. 

Trước mỗi vòng thi các cấp, các trường phải thực hiện đăng ký danh sách học sinh tham 

dự thi thông qua tài khoản giáo viên quản trị cấp trường. Mỗi trường có 01 tài khoản giáo viên 

http://www.ioe.vn/
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thay mặt cho trường đăng ký thí sinh thi trên hệ thống. Giáo viên cần hoàn thiện danh sách đăng 

ký đúng thời hạn theo quy định của BTC.  

Thời hạn đăng ký danh sách học sinh thi IOE các cấp sẽ được BTC cập nhật chi tiết trên 

trang chủ ioe.vn trước 15 ngày thi chính thức mỗi vòng thi. 

2. Đối với học sinh  

Học sinh đăng ký tài khoản để tham gia cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn chi tiết của 

BTC được đăng tải trên trang chủ https://ioe.vn. 

* Lưu ý:  

- Học sinh phải đăng ký họ, tên đầy đủ, chính xác. 

- Tại mỗi khối lớp một (01) học sinh có thể được đăng ký tối đa hai (02) tài khoản dự thi chính thức. 

- Học sinh chỉ dự thi bằng 01 tài khoản chính, nếu tài khoản chính gặp sự cố thì chuyển thi 

sang khung giờ thi khác hoặc thi lại luôn ca thi đó nếu còn thời gian bằng tài khoản dự phòng. 

Trường hợp học sinh thi nhiều hơn 01 tài khoản/01 khối lớp, giám thị cần có giải trình cụ thể sự 

cố trong Biên bản thi. Căn cứ vào kết quả trên hệ thống và biên bản thi, BTC sẽ quyết định công 

nhận kết quả của tài khoản thi nào là hợp lệ. 

- Trong một hội đồng thi có 02 hay nhiều thí sinh có thông tin trùng lặp (Họ và Tên, Ngày 

sinh, Trường, lớp), nhà trường cần có công văn (giấy tờ) xác thực đính kèm Biên bản thi để được 

công nhận kết quả thi chính thức. 

- Thí sinh thuộc đơn vị không đăng ký dự thi sẽ không được tham gia thi tại đơn vị khác. (Các 

Trường cần đăng ký cho học sinh của trường dự thi, nếu không học sinh sẽ không được tham dự cuộc 

thi) 

- Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm, BTC IOE sẽ xử lý vi phạm đó dựa theo thể 

lệ cuộc thi và các văn bản hướng dẫn đã ban hành. Quyết định cuối cùng thuộc về BTC IOE. 

3. Điều kiện để tham gia các vòng thi chính thức 

a. Đối với học sinh TH và THCS 

- Thi cấp Trường: Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15; 

- Thi cấp Huyện/Thành phố: Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20; 

- Thi cấp Tỉnh: Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25. 

- Thi cấp Quốc gia: Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và trả lời đúng tối thiểu 

50% số câu hỏi trong kỳ thi cấp Tỉnh. 

b. Đối với học sinh THPT 

- Thi cấp Trường: Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20; 

- Thi cấp Tỉnh: Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25; 

- Thi cấp quốc gia: Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và trả lời đúng tối thiểu 

50% số câu hỏi trong kỳ thi cấp tỉnh. 

* Lưu ý:  

- Đơn vị dự thi cần nhắc nhở học sinh hoàn thành vòng thi tự luyện ở các cấp thi tương ứng 

và xác thực tài khoản đúng thời hạn để đủ điều kiện đăng ký dự thi. 
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- Điều kiện của đơn vị tổ chức thi (nếu có): Các đơn vị tổ chức thi hoàn toàn chủ động tự 

đưa ra các điều kiện riêng để lựa chọn học sinh tham gia dự thi của đơn vị mà không trái với 

điều kiện của BTC. 

- Lịch mở vòng tự luyện, mở đăng ký danh sách thi, lịch thi chính thức các cấp có thể thay 

đổi theo tình hình thực tế năm học. Nếu có thay đổi BTC sẽ cập nhật và thông báo trên trang chủ 

ioe.vn. 

IV. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cuộc thi 

1. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phòng thi 

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

tính/lượt trong vòng thi do mình tổ chức. Máy tính phải được kết nối mạng Internet, có hệ thống 

âm thanh và tai nghe. Các thiết bị có tính năng truy cập Internet khác (như máy tính bảng, điện 

thoại thông minh...) chỉ dùng để tự luyện, không được sử dụng trong các vòng thi chính thức.  

2. Mã số thi 

 Mã số thi dùng để tổ chức các vòng thi chính thức, quản lý bài thi và kết quả thi, giám sát 

đơn vị tổ chức thi và các vòng thi. Phải có mã số thi mới truy cập được vào thi. Mã số thi được 

cập nhật và hiển thị trong tài khoản của đơn vị giáo dục tổ chức thi (tài khoản giáo viên quản trị 

cấp trường, tài khoản quản lý cấp Sở/Phòng) và chỉ được kích hoạt đúng vào khung giờ thi. Các 

thí sinh không có trong danh sách đăng ký dự thi sẽ không thể truy cập vào đề thi, kể cả khi có 

mã số thi. 

V. Nộp biên bản thi và thông báo kết quả thi 

1. Nộp biên bản thi 

Các đơn vị tổ chức thi cần nộp biên bản thi trực tuyến thông qua tài khoản trên 

https://ioe.vn đúng thời hạn BTC yêu cầu. Trong trường hợp không nộp biên bản thi đúng hạn, thí 

sinh thuộc đơn vị tổ chức thi sẽ không được công nhận kết quả của vòng thi đó.  

Cách thức và thời hạn nộp biên bản thi được cập nhật và hướng dẫn chi tiết trên trang 

https://ioe.vn. 

2. Thông báo kết quả thi 

Sau mỗi vòng thi chính thức, kết quả thi sẽ được hệ thống tự động cập nhật trên trang chủ 

https://ioe.vn (điểm hệ thống).  

Sau khi đối chiếu Biên bản thi với kết quả trên hệ thống, BTC sẽ công bố kết quả thi tạm 

thời để các đơn vị tổ chức thi đối chiếu, khiếu nại với BTC (nếu có) trong vòng 03 ngày kể từ 

ngày công bố kết quả thi hệ thống. Sau thời hạn này, BTC IOE sẽ không tiếp nhận khiếu nại (nếu 

có) và công bố kết quả thi chính thức. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Đăng ký tổ chức thi 

- Căn cứ các văn bản của BTC IOE, các Phòng GD&ĐT vận dụng và hướng dẫn cho học sinh 

tham gia theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp điều kiện của địa phương với sự phối hợp của BTC. 

-  Các Phòng GD&ĐT và các Nhà trường chủ động tổ chức và thành lập Hội đồng thi các cấp. 

- Các Phòng GD&ĐT và các Nhà trường căn cứ điều kiện cơ sở vật chất lựa chọn tham gia 

một số vòng thi hoặc tất cả các vòng thi. Ban tổ chức của các đơn vị thành lập Hội đồng thi, chủ 

động lựa chọn địa điểm và quyết định số thí sinh tham gia dự thi. 
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  - Các Phòng GD&ĐT và các Nhà trường đăng ký tổ chức các vòng Thi chính thức trên hệ 

thống của IOE thông qua Tài khoản Quản lý cấp Sở/Phòng và Tài khoản Quản trị Nhà trường: 

Vòng thi cấp Quốc Gia; Vòng thi cấp Tỉnh/Thành phố; Vòng thi cấp Quận/Huyện và Vòng thi 

cấp Trường. Đơn vị lựa chọn khối lớp tổ chức thi theo nhu cầu thực tế. 

2. Đối với các phòng GDĐT 

- Các phòng GDĐT thông báo rộng rãi cho các trường, khuyến khích học sinh có nhu cầu 

tham gia. 

- Thực hiện đăng ký tài khoản thi theo hướng dẫn. 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức vòng thi cấp huyện. 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của BTC cuộc thi. 

3. Đối với các trường phổ thông 

- Thông báo rộng rãi cho học sinh của trường và khuyến khích học sinh có nhu cầu tham gia. 

- Thực hiện đăng ký tài khoản thi theo hướng dẫn. 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức vòng thi cấp trường 

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của BTC cuộc thi. 

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí tổ chức các cuộc thi qua Internet được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường 

xuyên và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 Trong quá trình thực hiện, mọi liên hệ với Ban Tổ chức Olympic Tiếng Anh trên Internet - 

IOE  xin gửi về các kênh hỗ trợ sau: 

 Website Hỗ trợ chính: hotro.ioe.vn 

 Zalo Official: Olympic Tiếng Anh trên Internet - IOE 

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

 Tổng đài: 1900 636 876 (hoạt động từ 8:00-17:00 từ T2-T6). 

 Hotline: 0984 650 154 (hoạt động từ 18:00-21:00 từ T2-T6) 

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, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các đơn vị nghiên cứu, xem 

xét triển khai đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng 

mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng NVDH, theo địa chỉ email:  

phonggdtrh.soninhthuan@moet.edu.vn) để được hướng dẫn, giải đáp./.  

(Đính kèm Hướng dẫn số 01/2022-2023/IOE ngày 11/8/2022 của BTC IOE) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trưởng các phòng chức năng trực thuộc Sở; 

- Website của Sở; 

- Lưu: VT, Phòng NVDH (GDTrH). NV 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
 

http://www.ioe.vn/
mailto:phonggdtrh.soninhthuan@moet.edu.vn


6 

 


		anhlinh@ninhthuan.gov.vn
	2022-09-10T09:55:31+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2022-09-09T10:20:00+0700


		2022-09-09T10:20:39+0700


		2022-09-09T10:20:56+0700




