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- Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh.  

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh 
Đồng Tháp về việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp giai đoạn 2012-2020; Hướng dẫn số 63/HD-SGDĐT ngày 03/8/2015 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015-
2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn 
số 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ 
chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh 
phổ thông năm học 2015-2016, 

Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và 
Olympic Tài năng tiếng Anh (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016 với 
những nội dung sau: 

A. Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông 
I. Thông tin chung 
1. Các vòng thi chính thức được cung cấp độc lập với các vòng tự luyện. Nội dung 

gồm nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Để tham gia vòng chính thức, học sinh phải đáp 
ứng một số điều kiện tối thiểu, bên cạnh những điều kiện khác do ban tổ chức cấp tương 
ứng quy định (nếu có), như sau: 

- 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/thị xã/thành phố, 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 được chọn dự thi căn cứ các tiêu chí do Ban tổ chức cấp tỉnh quy định. 
- Thời điểm tính vượt qua các vòng tự luyện do ban tổ chức cấp tương ứng quy định. 
2. Các vòng thi chính thức, trừ vòng thi cấp tỉnh và vòng thi cấp toàn quốc, được 

tổ chức cho mọi học sinh đủ điều kiện tham gia. Các đơn vị căn cứ điều kiện cơ sở vật 
chất lựa chọn tham gia một số vòng thi hoặc tất cả các vòng thi và quyết định số lượng 
học sinh tham dự cùng số lượng giải thưởng. Ban tổ chức cấp nào chịu trách nhiệm xét giải 
thưởng theo quy định của sở GDĐT cho vòng thi do cấp đó và chọn học sinh để tham dự 
vòng thi tiếp theo (nếu có). 

Căn cứ Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ 
thông (IOE) ban hành theo Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT, tùy vào điều kiện cơ sở vật 
chất, Sở GDĐT chọn tối đa 120 học sinh lớp 5; 120 học sinh lớp 9 và 120 học sinh lớp 11 
để tham gia vòng thi cấp toàn quốc. Để tham gia vòng toàn quốc, học sinh phải đáp ứng 
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điều kiện tối thiểu tại mục 1. và các điều kiện khác do ban tổ chức cấp tỉnh quy định (nếu 
có). 

3. Ban tổ chức của cấp tương ứng lựa chọn địa điểm thi và chuẩn bị cơ sở vật chất 
đảm bảo mỗi học sinh được dự thi trên một máy tính/lượt trong vòng thi do mình tổ chức. 
Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài đặt các phần mềm phù hợp 
(tham khảo phần hỗ trợ trên trang web www.ioe.vn). Phải có máy tính dự phòng để đổi 
máy cho học sinh khi gặp sự cố và nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện. Các 
thiết bị có tính năng truy cập Internet khác chỉ dùng để tự luyện, không được sử dụng 
trong các vòng thi chính thức. 

Các đơn vị bố trí đủ giám thị cho từng phòng thi và có biên bản, bảng điểm, thời gian 
thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Toàn bộ hồ sơ 
của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh sách 
từng khối thi phải lưu và bảo quản theo quy định ngay sau khi tổ chức xong vòng thi.  

Trong trường hợp có sự cố ở vòng chính thức (cấp trường, cấp huyện, thị và thành 
phố), các đơn vị phải báo cáo ngay qua điện thoại về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH) sau đó 
báo cáo bằng văn bản về địa chỉ thư điện tử phonggdtrh.sodongthap@moet.edu.vn và 
tqvinh.dongthap@moet.edu.vn. Sở GDĐT sẽ báo cáo với Ban tổ chức cấp toàn quốc để xem 
xét bố trí thi lại nếu cần thiết. Công văn báo cáo phải có số điện thoại và địa chỉ thư điện tử 
của cán bộ phụ trách cuộc thi để tiện liên lạc. 

4. Mã số thi dùng để tổ chức thi các vòng thi, 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 tổ chức được vòng thi. Việc 
tạo mã số thi đối với vòng thi cấp trường (đối với các trường trực thuộc các Phòng 
GDĐT)  thực hiện theo hướng dẫn trên trang web www.ioe.vn.  

Sở GDĐT giao việc lập, quản lý và đảm bảo bảo mật 01 tài khoản giáo viên cho cán 
bộ phụ trách cuộc thi để sử dụng tài khoản này cho tạo mã số thi các vòng chính thức gồm 
cấp trường (đối với các trường THPT) và cấp huyện, thị và thành phố (đối với các Phòng 
GDĐT), cấp tỉnh, cấp toàn quốc. Sở GDĐT thông báo các đơn vị nhận mã số thi cho vòng 
thi cấp trường (đối với các trường THPT) và cấp huyện, thị và thành phố (đối với các Phòng 
GDĐT).   

Mỗi khung giờ thi của mỗi khối lớp phải có mã số thi chính thức và dự phòng 
riêng. Mỗi mã số chỉ dùng được cho một khung giờ và một khối lớp. Mã số thi phải được 
bảo mật và chỉ công bố sớm nhất 15 phút trước giờ thi của vòng thi. Sau khi thi xong, cán 
bộ phụ trách phải khóa mã số thi. Sở GDĐT sẽ gửi mã số thi đến các Hội đồng thi 02 
ngày trước khi tổ chức vòng thi chính thức theo nguyên tắc bảo mật và sẽ có cán bộ trực 
thi (tại Phòng GDTrH, Sở GDĐT) để giải đáp cho Hội đồng thi khi có sự cố về mã số thi. 

II. Vòng thi cấp trường đối với TH và THCS 
Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau: 
1. Cấp Tiểu học 
Vòng thi cấp trường dành cho TH được tổ chức vào 02 ngày 05/12 và 06/12 năm 

2015 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau: 
- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30 đến 16h00 
- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30 đến 14h00 
- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30 đến 15h00 
2. Cấp Trung học cơ sở 
Vòng thi cấp trường dành cho THCS được tổ chức vào 02 ngày 12/12 và 13/12 

năm 2015 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau: 
- Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30 đến 14h00 
- Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30 đến 15h00 

http://www.ioe.vn).
mailto:tqvinh.dongthap@moet.edu.vn.
http://www.ioe.vn.
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- Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30 đến 17h00 
- Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30 đến 16h00 
III. Vòng thi cấp huyện/thị xã/thành phố và cấp trường đối với THPT 
Đối với cấp TH và THCS, vòng thi có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm nhưng 

phải có giám sát chéo giữa các cụm thi. Vòng thi cấp huyện/thị xã/thành phố và cấp 
trường đối với THPT được tổ chức vào 02 ngày 16 và 17 tháng 01 năm 2016 với khung 
giờ thi cho các khối cụ thể như sau: 

- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30 
- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30 
- Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30 
- Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30 
- Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30 
IV. Vòng thi cấp tỉnh 
Vòng thi cấp tỉnh chỉ tổ chức cho các khối lớp 5, 9 và 11. Vòng thi được tổ chức 

vào 02 ngày 27 và 28/02/2016. Vòng thi có thể tổ chức tại nhiều địa điểm.  
Căn cứ kết quả thi vòng thi cấp trường đối với THPT và cấp huyện/thị xã/thành 

phố và điều kiện cơ sở vật chất, Sở GDĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo địa 
điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị coi thi căn cứ khung giờ thi cho các 
khối, cụ thể như sau: 

1. Khung giờ thi chính thức (Buổi sáng ngày 27/02/2016) 
- Khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30  
- Khối lớp 5: từ 9h00 đến 9h30  
- Khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30  
2. Khung giờ thi dự phòng cho các trường hợp gặp sự cố về đường truyền và 

mất điện.  
* Buổi chiều ngày 27/02/2016 
- Khối lớp 9: từ 14h00 đến 14h30 
- Khối lớp 5: từ 15h00 đến 15h30 
- Khối lớp 11: từ 16h00 đến 16h30 
* Cả ngày 28/02/2016 
- Khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30 
- Khối lớp 5: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30 
- Khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30 
V. Vòng thi cấp toàn quốc 
1. Thời gian và đối tượng tham gia 
Vòng thi cấp toàn quốc Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông 

(IOE) năm học 2015-2016 được tổ chức cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào 
ngày 09/4/2016. 

2. Lịch thi 
Học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 11 thi ngày 09/4/2016 theo khung giờ sau: 
- Lớp 11: từ 8h00 đến 8h30; 
- Lớp 5: từ 9h00 đến 9h30; 
- Lớp 9: từ 10h00 đến 10h30. 
Học sinh hoàn thành bài thi phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên 

màn hình (đối với học sinh nộp bài trước) vào biên bản và ký tên. Học sinh không được 
ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài).  

B. Olympic “Tài năng tiếng Anh”  
I. Cấp tỉnh  
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Căn cứ nội dung hướng dẫn tổ chức Olympic “Tài năng tiếng Anh” lần thứ ba cấp 
toàn quốc năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT điều chỉnh Công văn số 
1171/SGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 8 năm 2015 như sau:  

1. Mục đích 
- Tạo điều kiện để học sinh giao lưu học hỏi, thể hiện các kỹ năng trong việc học 

tập bộ môn tiếng Anh;  
- Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới 

hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng 
cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông.  

- Tuyển chọn những học sinh xuất sắc của hội thi cấp tỉnh tham dự hội thi 
Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông cấp toàn quốc.  

2. Đối tượng, nội dung và hình thức tổ chức  
2.1. Đối tượng tham gia 
Học sinh lớp 5, 9 và 11 đã tham gia dự thi vòng thi cấp tỉnh cuộc thi Olympic 

tiếng Anh trên Internet năm học 2015-2016, xét kết quả của học sinh tại vòng thi cấp tỉnh 
Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2015-2016 từ cao xuống thấp và thời gian hoàn 
thành bài thi, mỗi khối lớp chọn 15 học sinh dự thi hội thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” 
cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 5, 9, và 11 lần thứ I, năm học 2015-2016.  

2.2. Nội dung, hình thức thi  
- Đại diện của đơn vị tham dự sẽ bốc thăm thứ tự dự thi cho học sinh ở phần thi 

hùng biện. Các khối lớp bốc thăm riêng.  
- Học sinh của mỗi khối lớp sẽ tham gia vòng sơ khảo theo từng khối lớp của mình 

để lựa chọn 08 học sinh có kết quả tốt nhất vào vòng chung kết.  
- Ban giám khảo cho điểm độc lập từng học sinh. Căn cứ vào kết quả, học sinh sẽ 

được trao các giải tương ứng.  
- Có 02 vòng thi:  
* Vòng sơ khảo: Gồm 02 lượt thi.   
+ Phần I:  What’s the Topic? 
Học sinh xem các hình ảnh và đưa ra chủ đề chung của các hình ảnh. Chủ đề và 

nội dung của các hình ảnh nằm trong chương trình giáo dục phổ thông tương ứng của 
từng cấp, lớp.  

+ Phần II: Are You a Good Communicator? 
Học sinh sẽ xem các video với chủ đề và tình huống phù hợp với chương trình 

giáo dục phổ thông, thực hiện các yêu cầu về giao tiếp và xử lý các tình huống giao tiếp.  
* Vòng chung kết:  Who’s the Best Orator? 
+ Học sinh sẽ tham gia hùng biện với các chủ đề trong chương trình giáo dục phổ 

thông. Học sinh bốc thăm chủ đề của mình, ban giám khảo sẽ căn cứ phần trình bày của 
học sinh để đánh giá. Kết quả đánh giá học sinh là tổng điểm của từng giảm khảo độc lập.  

+ Thời gian chuẩn bị của học sinh là 10 phút. Thời gian thuyết trình của học sinh 
tối đa là 5 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi của giám khảo tối đa là 3 phút.  

+ Chủ đề, nội dung của Vòng chung kết nằm trong chương trình giáo dục phổ 
thông của từng khối lớp.  

+ Phụ huynh học sinh, thành viên đoàn tham dự và các học sinh được ngồi dự và 
cổ vũ cho các học sinh dự thi.  

3. Thành phần ban giám khảo  
Sở GDĐT thành lập ban giám khảo gồm các chuyên gia và giảng viên tiếng Anh từ 

các trường Cao đẳng, Đại học hoặc các trung tâm đào tạo Anh ngữ. 
4. Khen thưởng 
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Căn cứ vào kết quả vòng sơ khảo và vòng chung kết, Sở GDĐT khen thưởng cho 
học sinh dự thi và lựa chọn 02 học sinh mỗi khối lớp có điểm cao nhất tại vòng thi chung 
kết tham dự Olympic “Tài năng tiếng Anh” lần thứ ba cấp toàn quốc.   

5. Thời gian và địa điểm 
5.1. Thời gian 
Hội thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp tỉnh được tổ chức vào 02 ngày 04-

05/3/2016. 
5.2. Địa điểm 
Hội trường Sở GDĐT.  
6. Kinh phí  
- Sở GDĐT chi kinh phí tổ chức hội thi và kinh phí khen thưởng.  
- Các đơn vị có học sinh tham dự hội thi cấp tỉnh chi kinh phí đi lại, ăn, ở cho giáo 

viên và học sinh tham dự hội thi cấp tỉnh theo chế độ tài chính hiện hành.  
II. Cấp toàn quốc  
1. Thời gian 
Olympic “Tài năng tiếng Anh” được dự kiến tổ chức tại miền Bắc, miền Trung và 

miền Nam vào 02 ngày 18-19/3/2016. 
2. Địa điểm 
Tổ chức tại TP. Cần Thơ cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.  
C. Tổ chức thực hiện  
1. Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông 
1.1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Thành lập Ban tổ chức vòng thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc, tổ chức vòng thi cấp 

tỉnh và vòng thi cấp toàn quốc cho học sinh các khối lớp 5, 9 và 11. Căn cứ kết quả thi 
vòng thi vòng thi cấp trường đối với THPT, cấp huyện, thị và thành phố, Sở GDĐT duyệt 
danh sách thi cấp tỉnh, thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị 
coi thi.  

- Phát mã số thi cho các đơn vị từ vòng thi cấp trường đối với các trường THPT và 
vòng thi cấp huyện, thị và thành phố (đối với các Phòng GDĐT). 
 1.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo  
 -  Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức vòng thi cấp trường; thành lập Ban tổ 
chức vòng thi cấp huyện/thị xã/thành phố. Toàn bộ hồ sơ của vòng cấp huyện/thị 
xã/thành phố (gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh 
sách dự thi từng khối thi) gửi về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH) bằng văn bản và email 
trước ngày 22/01/2016. 

- Nhận mã số thi cho vòng thi cấp huyện, thị và thành phố trước 02 ngày vòng thi 
diễn ra tại Phòng GDTrH, Sở GDĐT (liên hệ Ông Trần Quốc Vinh) và tiến hành sao in 
cho các hội đồng thi của đơn vị mình theo nguyên tắc bảo mật.  

- Khuyến khích các đơn vị tổ chức vòng thi cấp trường và tổ chức vòng thi cấp 
huyện, thị và thành phố cho học sinh các khối còn lại (trừ các khối dự thi cấp tỉnh) để tạo 
sân chơi trí tuệ, rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh và tạo nguồn học sinh giỏi cho các năm 
học tiếp theo.  
 - Các phòng GDĐT hướng dẫn các trường Tiểu học thực hiện nghiêm túc tinh thần 
Công văn số 6373/BGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc 
điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh Tiểu học tham gia các hoạt động giao 
lưu, “sân chơi” trí tuệ.  
 1.3. Các trường phổ thông 
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 - Thông tin cho học sinh và giáo viên về cuộc thi này trên trang website 
http://www.ioe.vn.  Khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi nhằm tạo sân chơi trí tuệ và 
bổ trợ kiến thức theo chương trình của từng khối lớp bằng cách thông báo dưới sân cờ, 
bảng thông báo hoặc các giờ sinh hoạt lớp và phân công giáo viên tiếng Anh theo dõi, 
hướng dẫn việc tham gia các vòng tự luyện của học sinh. Thông báo đến giáo viên chủ 
nhiệm và phụ huynh học sinh nhắc nhở và đôn đốc việc hoàn thành các vòng thi tự luyện 
của các em trước các vòng thi chính thức diễn ra, tránh những trường hợp tham dự vòng 
thi chính thức nhưng chưa hoàn thành các vòng thi tự luyện.  

- Thông báo đến giáo viên hướng dẫn yêu cầu học sinh đăng ký tên tài khoản đúng 
quy định (chữ in hoa đầu chữ cái của họ, chữ lót và tên), tuyệt đối không dùng ký hiệu 
hoặc nặc danh khi đăng ký tên tài khoản. Những trường hợp đăng ký tên tài khoản không 
đúng quy định sẽ không được xét để tham dự vòng thi tiếp theo.  

- Báo cáo với Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH) trước ngày 03/10/2015 những đơn 
vị có thay đổi tên trường (nếu có điều chỉnh tên trường) để Sở đề nghị với Ban tổ chức 
cấp toàn quốc điều chỉnh thông tin.  
 - Các trường THPT đăng ký với Sở GDĐT về việc có tham gia tổ chức vòng thi 
cấp trường cho các khối lớp 10, 11 và 12 để Sở chuẩn bị mã số thi cho các đơn vị (theo 
mẫu đính kèm) và gửi bằng văn bản và email về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH) trước 
ngày 02/01/2016; nhận mã số thi cho vòng thi cấp trường trước 02 ngày vòng thi diễn ra 
tại Phòng GDTrH, Sở GDĐT (liên hệ Ông Trần Quốc Vinh); xây dựng kế hoạch tổ chức 
vòng thi cấp trường; thành lập Ban tổ chức vòng thi cấp trường. Toàn bộ hồ sơ của vòng 
thi cấp trường (gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh 
sách dự thi từng khối thi) gửi về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH) bằng văn bản và email 
trước ngày 22/01/2016.  

2. Olympic “Tài năng tiếng Anh”  
2.1. Sở Giáo dục và đào tạo  
- Hướng dẫn tổ chức hội thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh 5, 9 

và 11 lần thứ I, năm học 2015-2016. 
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho tổ chức hội thi.  
- Khen thưởng học sinh đạt giải cao trong hội thi và các học sinh đã tham gia trong 

hội thi. 
- Lựu chọn học sinh tham gia thi cấp tỉnh, cấp toàn quốc và thành lập đoàn tham 

dự Hội thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp toàn quốc.  
2.2. Các cơ sở giáo dục trực thuộc  
- Thông báo đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh của đơn vị mình về kế 

hoạch tổ chức hội thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh 5, 9 và 11 lần thứ 
I, năm học 2015-2016. 

- Tạo điều kiện thuận lợi chọ học sinh và giáo viên tham dự hội thi cấp tỉnh và 
toàn quốc.  

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu 
trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cần 
liên hệ Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học-Ông Trần Quốc Vinh) để được trao 
đổi, hướng dẫn./.    
 Nơi nhận:                                                                               KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các P.GĐ (để b/c);                                                            
- Lưu: VT, Vh, 60b.              
                        

Nguyễn Thúy Hà  

http://www.ioe.vn.
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MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA TỔ CHỨC VÒNG THI CẤP TRƯỜNG ĐỐI 
VỚI CÁC TRƯỜNG THPT 

 
(Đính kèm Công văn số 1339/SGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Sở GDĐT) 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ......... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

 
ĐĂNG KÝ THAM GIA TỔ CHỨC VÒNG THI CẤP TRƯỜNG CUỘC THI 

OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE)  
ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG THPT 

NĂM HỌC 2015-2016  
 

ĐƠN VỊ: ........................................................... 
 
 

TT KHỐI LỚP  SỐ PHÒNG THI  SỐ LƯỢNG HỌC SINH THAM GIA 

1 10   

2 11   

3 12   

 
Người lập bảng        Thủ trưởng đơn vị  

                                      (ký tên và đóng dấu)  
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