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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 

2021-2022. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày         tháng  10  năm 2021 

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 

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

Căn cứ Công văn số 2158/SGDĐT-NVDH ngày 13/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;  

Căn cứ Hướng dẫn số 01/2021-2022/IOE ngày 06/8/2021 của Ban tổ chức (BTC) Cuộc 

thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn nhà 

trường, học sinh tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm học 2021-2022 

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 toàn 

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

- Để tham gia vòng thi cấp trường học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS) phải 

vượt qua vòng tự luyện thứ 15; học sinh trung học phổ thông phải vượt qua vòng tự luyện thứ 

20. 

- Để tham gia vòng thi cấp huyện/thành phố trực thuộc, học sinh TH và THCS phải vượt 

qua vòng tự luyện thứ 20. 

- Để tham gia vòng thi cấp tỉnh, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25.  

 - Để tham gia vòng thi cấp toàn quốc, 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/thành phố. 

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 trước mỗi vòng thi. 

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

và 04/12/2021, với tối đa 06 ca thi cho mỗi khối lớp.  

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

khối THPT: Được tổ chức trong 02 ngày, 14 và 15/01/2022, 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 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 tại nhiều địa điểm thi. 

- 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 08/04/2022. 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 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 2021-2022. 
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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 

https://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 

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 đã đăng ký tài khoản học viên từ năm trước phải cập nhật thông tin phù hợp với 

năm học 2021-2022; thời gian cập nhật hết ngày 30/09/2021 theo hướng dẫn chi tiết của BTC 

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

Học sinh chưa đăng ký tài khoản học viên hoặc có nhu cầu đăng ký tài khoản mới cần thực 

hiện Đăng ký mới tài khoản học viên để tham gia cuộc thi theo hướng dẫn chi tiết của BTC 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. 

- 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 Tiểu học 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. 
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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. 

Các Phòng GDĐT và các trường căn cứ điều kiện cơ sở vật chất để quyết định số lượng 

thí sinh tham gia dự các vòng thi cấp trường và cấp huyện/thành phố. Sở GDĐT quyết định số 

lượng lựa chọn thí sinh tham gia thi vòng cấp tỉnh và cấp quốc gia.  

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 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. Khen thưởng 

1.Tiêu chí xét số lượng giải thưởng ở mỗi vòng thi chính thức của BTC IOE 

- Điểm của bài thi. 

- Thời gian làm bài thi (nếu có). 
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- Giải thưởng được trao theo thứ tự từ trên xuống cho đến hết số lượng được quy định cho 

từng khối lớp. 

2. Số lượng giải thưởng cụ thể cho từng khối lớp 

Vòng thi cấp Quốc gia 

- Giải thưởng được xét theo theo tiêu chí từ trên cao xuống thấp của mỗi khối 4, 5, 8, 9, 11 

ở từng bảng thi. Tổng số lượng giải thưởng của mỗi khối lớp trên toàn quốc bao gồm: 

    + 50 giải Vàng: Huy chương Vàng + Giấy chứng nhận 

     + 100 giải Bạc: Huy chương Bạc + Giấy chứng nhận 

     + 150 giải Đồng: Huy chương Đồng + Giấy chứng nhận 

    + 200 giải Khuyến Khích: Giấy chứng nhận 

Ngoài Huy chương Vàng và Giấy chứng nhận, Top 5 học sinh có kết quả thi cao nhất mỗi 

khối lớp 4, 5, 8, 9, 11 trên toàn quốc sẽ nhận được các phần thưởng hiện vật có giá trị từ BTC. 

Vòng thi cấp tỉnh 

Xếp giải theo kết quả Top 10 học sinh có thành tích cao nhất mỗi khối lớp toàn quốc và 

toàn tỉnh. 

Vòng thi cấp huyện/TP 

Xếp giải theo kết quả Top 10 học sinh có thành tích cao nhất mỗi khối lớp toàn quốc, toàn tỉnh 

và toàn huyện. 

Vòng thi cấp trường 

Xếp giải theo kết quả Top 10 học sinh có thành tích cao nhất mỗi khối lớp toàn quốc, toàn 

tỉnh và Top 1 mỗi khối lớp toàn trường. 

* Lưu ý: Phần thưởng hiện vật của mỗi vòng thi chính thức sẽ được Ban tổ chức cập nhật 

chi tiết trong các thông báo sau. 

3. Cách thức và thời gian trao thưởng. 

Ban tổ chức cuộc thi IOE sẽ căn cứ vào kết quả thi chính thức để triển khai việc trao giải 

thưởng cụ thể ở mỗi vòng thi. 

Ban tổ chức cuộc thi IOE dự kiến tổ chức Lễ Vinh danh và Trao giải Vòng thi Quốc gia  

tại Hà Nội. Thông tin chi tiết Lễ Trao giải sẽ được cập nhật sau tuỳ theo diễn biến thực tế của 

dịch bệnh tại thời điểm dự kiến. 

Với các Thí sinh không tham dự Lễ Vinh danh và Trao giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành gửi 

Huy chương, Giấy chứng nhận, giải thưởng (nếu có) về địa chỉ đăng ký tiếp nhận tại các đơn vị 

giáo dục đăng ký tổ chức thi của học sinh. Các đơn vị có học sinh đạt giải có trách nhiệm tiếp 

nhận và trao cho các thí sinh có tên trong danh sách. Thời hạn gửi trao thưởng (gửi tới địa chỉ 

nhận) tối đa 30 ngày làm việc sau ngày công bố kết quả chính thức thi từng cấp.  

VII. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với các phòng GDĐT 

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

tham gia. 
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- 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. 

2. Đối với các trường 

- 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. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy tình hình dịch bệnh Sở GDĐT sẽ thông báo để học 

sinh tham gia thi bằng hình thức phù hợp. 

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. 

VIII. 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. 

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 01/2021-2022/IOE ngày 06/8/2021 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. NV 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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