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

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

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

- Đoàn Trƣờng Cao Đẳng Nghề Trà Vinh; 

- Đoàn Trƣờng Cao đẳng Y tế Trà Vinh. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 62 KHPH/TĐTN-SGDĐT, ngày 13/4/2022 

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 II, năm học 2021 - 2022”; 

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 tƣợng dự thi, hình thức thi (có kế hoạch gửi kèm hoặc tải tài 

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

2. Về thời gian thi:  

+ Tuần 1: Từ ngày 10/4 đến hết ngày 16/4/2022. 

+ Tuần 2: Từ ngày 17/4 đến hết ngày 23/4/2022. 

+ Tuần 3: Từ ngày 24/4 đến hết ngày 29/4/2022. 

+ Tuần 4: Từ ngày 30/4 đến hết ngày 07/5/2022. 

+ Vòng Chung kết cấp tỉnh: dự kiến ngày 20/5/2022. 

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.  

http://olympicenglish.vn/
https://doankhoitravinh.vn/
http://olympicenglish.vn/
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Lưu ý: Học sinh các lớp chuyên Tiếng Anh, sinh viên chuyên ngành 

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

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: 
- 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 THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân        

 











 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
 ***  

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
 

  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022 

  

THỂ LỆ  

Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc Lần thứ IV 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 501 -KH/TWĐTN-TNTH  

ngày 31/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 

 

I. NỘI DUNG HỘI THI 

Bài thi tại các vòng thi của Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên 

toàn quốc” lần thứ IV được xây dựng theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với 

nội dung là tiếng Anh thường thức và một số kiến thức về lịch sử, văn hoá, xã hội. 

II. HÌNH THỨC THI 

1. Vòng sơ loại: 

Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 05 lần, kết quả dự thi của thí sinh được tính 

bằng tổng điểm và thời gian trung bình các lần thi trong tuần. 

Mỗi lần làm bài thi, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 10 

phút. Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi kết thúc bài 

thi, tổng thời gian tối đa của bài thi là 20 phút. Trả lời đúng được 05 điểm mỗi 

câu hỏi, trả lời sai bị trừ 02 điểm. Điểm số tối đa của thi sinh trong vòng thi này 

là 150 điểm. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và 

thời gian ở thời điểm kết thúc bài thi là kết quả xếp hạng cuối cùng. 

2. Vòng thi cấp tỉnh: (Theo thể lệ đăng ký của từng địa phương, đơn vị). 

3. Vòng Chung kết toàn quốc 

3.1. Phần thi trực tuyến 

Thí sinh tham gia thi trực tuyến với 01 bài trắc nghiệm kiến thức và 01 phần 

phỏng vấn online của Ban Tổ chức. 

Bài thi trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi trong vòng 20 phút, trả lời đúng được 

05 điểm mỗi câu, trả lời sai bị trừ 05 điểm. Tổng điểm bài thi là 300 điểm. 

Phần phỏng vấn online: thí sinh trả lời theo câu hỏi chủ đề của Ban Tổ chức 

và các câu hỏi phụ của hội đồng giám khảo. Tổng điểm phần phỏng vấn là 300 điểm. 

Kết thúc vòng thi, 05 học sinh và 05 sinh viên có tổng điểm cao nhất, thời 

gian thi trắc nghiệm ngắn nhất sẽ tham dự phần thi tiếp theo. 

3.2. Phần thi trực tiếp 

Điểm số của mỗi thí sinh được tính từ 0 điểm. 

+ Phần 1: 05 thí sinh trả lời trên máy tính 10 câu hỏi trắc nghiệm và hỏi 

đáp. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 20 giây. Mỗi câu hỏi trả lời đúng 
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được 05 điểm, sai không có điểm. Mỗi thí sinh được sử dụng ngôi sao hy vọng 02 

lần trong suốt quá trình trả lời. Đặt ngôi sao hy vọng, đúng được nhân đôi số điểm, 

sai bị trừ 5 điểm. Ngôi sao hy vọng được đặt trước khi hiện câu hỏi. Điểm tối đa 

phần thi này là 60 điểm. 

+ Phần 2: 05 thí sinh trả lời 05 câu hỏi dưới dạng điền đáp án dựa vào video 

tình huống của Ban Tổ chức. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi là 15 giây 

tính từ thời điểm kết thúc video; thí sinh trả lời đúng trong thời gian ngắn nhất 

được 30 điểm, trả lời đúng ở vị trí thứ 2 được 20 điểm, trả lời đúng ở vị trí thứ 3, 

4 và 5 được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời bị trừ 

5 điểm. Điểm tối đa phần thi này là 150 điểm. 

+ Phần 3: 05 thí sinh có 01 lần lựa chọn gói câu hỏi theo các mức 40 điểm, 

60 điểm, 80 điểm (mỗi gói có 03 câu hỏi, mức điểm từng câu hỏi tương ứng là 

10-10-20; 20-20-20; 20-30-30). Thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi câu hỏi là 

30 giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai hoặc không đầy đủ đáp án sẽ 

không có điểm. Thí sinh lựa chọn câu hỏi trả lời sai hoặc chưa đầy đủ, các thí sinh 

còn lại giành quyền trả lời bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người 

dẫn chương trình. Thời gian cho thí sinh trả lời bổ sung câu hỏi là 10 giây. Mỗi 

câu hỏi chỉ được bổ sung 01 lần. Trả lời bổ sung đúng (kể cả câu hỏi ngôi sao hy 

vọng của thí sinh khác) được trọn số điểm câu hỏi, bổ sung sai hoặc không đầy 

đủ đáp án sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi. Lần trả lời cuối cùng của từng thí sinh 

là thông tin được ghi nhận để đánh giá kết quả. Mỗi thí sinh được đặt ngôi sao hy 

vọng 01 lần trước khi bắt đầu câu hỏi, trả lời đúng được nhân đôi số điểm, sai bị 

trừ 50% số điểm của câu hỏi. 

+ Phần 4: 03 thí sinh có điểm số cao nhất sau ba phần thi sẽ bốc thăm và 

thuyết trình theo các chủ đề cho trước và trả lời câu hỏi vấn đáp của Ban Giám 

khảo. Điểm số tối đa của phần thi này là 300 điểm, trong đó 200 điểm thuộc nội 

dung thuyết trình và 100 điểm thuộc nội dung trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. 

Trường hợp có thí sinh bằng điểm nhau, thứ hạng của thí sinh được sắp xếp 

dựa trên kết quả phần thi trực tuyến của vòng chung kết. 

III. QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Thí sinh phải tuân thủ thể lệ Hội thi, tôn trọng quy định, sự điều hành 

của Ban Tổ chức và các quyết định của Ban giám khảo trong suốt quá trình dự 

thi. Mọi thắc mắc về kết quả Hội thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc giải quyết mọi 

thắc mắc, khiếu nại. 

2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản duy nhất và cung 

cấp đúng và đầy đủ các thông tin bắt buộc. 

3. Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, sử dụng nhiều tài khoản dự thi, 

sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết 

quả thi. 

4. Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ mà 

Ban tổ chức thông báo. 
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5. Trường hợp mất kết nối: 

- Các thí sinh có thể tham dự phần thi của mình trên máy vi tính, máy tính 

bảng hoặc các điện thoại thông minh có kết nối internet. 

- Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh đang 

thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị tham gia 

dự thi. 

6. Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài 

quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với 

tình hình thực tiễn. 

--------------------------------- 

 


