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Kính gửi: - Đoàn Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành;  

- Đoàn trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh;  

- Đoàn Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh;  

- Đoàn Trường Cao Đẳng Nghề Trà Vinh; 

- Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 36 KHPH/TĐTN-SGDĐT, ngày 04/02/2021 

giữa Tỉnh đoàn Trà Vinh với Sở Giáo dục và Đào tạo  “V/v tổ chức cuộc thi 

Olympic Tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên tỉnh Trà Vinh lần 

thứ I, năm học 2020 - 2021”; 

Để cuộc thi thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, Ban Thường vụ 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị các Đoàn trường THPT, 

PTDTNT, Trung tâm GDTX – HNDN, Cao đẳng trực thuộc Đoàn khối chỉ đạo, 

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, phát động học sinh, học viên, sinh 

viên tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ website http://olympicEnglish.vn, cụ thể: 

1. Về đối tượng dự thi, hình thức thi (có kế hoạch gửi kèm hoặc tải tài 

liệu trên website https://doankhoitravinh.vn/). 

2. Về thời gian thi:  

+ Vòng loại: Từ ngày 21/02/2021 – 20/3/2021. 

+ Vòng Chung kết: dự kiến ngày 28/3/2021. 

Thí sinh đăng ký dự thi tại website chính thức http://olympicEnglish.vn và 

đăng ký đúng đối tượng dự thi (chọn tỉnh, chọn trường đang học tập, thông tin 

cá nhân phải chính xác để BTC xác minh trao giải và thống kê số lượng thí sinh 

tham gia của đơn vị mình). Sau khi đăng ký hoàn tất, thí sinh tham gia các vòng 

thi tuần bắt đầu từ 09h00 ngày chủ nhật và kết thúc vào lúc 22h00 ngày thứ bảy 

trong tuần.  

Lưu ý: Học sinh các lớp chuyên Tiếng Anh, sinh viên chuyên ngành 

Tiếng Anh không được tham gia dự thi cuộc thi này. 

 

http://olympicenglish.vn/
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3. Chỉ tiêu:  

- Bảng học sinh: Đảm bảo có ít nhất 30% học sinh tham gia dự vòng loại 

cuộc thi. 

- Bảng sinh viên: Đảm bảo có ít nhất 30% sinh viên, học viên tham gia dự 

vòng loại cuộc thi. 

Đây là cuộc thi quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và 

doanh nghiệp đề nghị các Đoàn trường THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX – 

HNDN, Cao đẳng trực thuộc Đoàn khối tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung 

trên. Báo cáo kết quả lồng ghép vào báo cáo công tác Đoàn hằng tháng của     

đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV, Bí thư ĐUK (b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c); 

- Thường trực Đảng ủy Khối (b/c); 

- BGH các trường THPT, PTDTNT, Trung tâm 

GDTX – HNDN, Cao đẳng trực thuộc Đoàn khối 

(chỉ đạo); 

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân        

 










