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KẾ HOẠCH 

Triển khai cuộc thi Olympic tiếng Anh (IOE) trên Internet  

dành cho học sinh năm học 2022 - 2023 

 

 Căn cứ Công văn số 01/HD/2022-2023/IOE, ngày 11/8/2022 của Ban tổ 

chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2022-2023 (sau đây viết 

tắt là cuộc thi IOE); 

 Căn cứ Công văn 235/PGDĐT-GDTH ngày 04/10/2022 của phòng Giáo 

dục và Đào tạo về việc V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh qua 

mạng internet năm học 2022-2023 dành cho học sinh tiểu học, THCS; 

 Trường THCS Ngô Mây xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng 

Anh trên Internet (IOE) dành cho học sinh năm học 2022 – 2023 với các nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Cuộc thi nhằm tạo sân chơi trực tuyến môn tiếng Anh cho học sinh; 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thống tin trong dạy và học; tạo điều kiện 

cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như là một phương thức học tích cực, 

tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh; 

- Tạo sân chơi trí tuệ để học sinh được giao lưu học tập và nâng cao chất 

lượng học tiếng Anh, giúp học sinh nâng cao các kỹ năng học tiếng Anh theo 

phương pháp mới. 

2. Đối tượng dự thi cấp trường 

Học sinh tất cả các khối lớp hoàn thành vòng thi tự luyện Thứ 15 trước ngày 

28/11/2022 

3.Thời gian và lịch thi, địa điểm thi cấp trường 

- Vòng thi cấp trường được tổ chức vào ngày 02/12/2022 (Thứ 3) 

- Lịch thi cụ thể các khối như sau: 

Khối Lịch chính thức Dự phòng 

6 10h30 đến 11h00 16h30 đến 17h00 

7 8h30 đến 9h00 14h30 đến 15h00 

8 7h30 đến 8h00 13h30 đến 14h00 

9 9h30 đến 10h00 15h30 đến 16h00 

 - Địa điểm tổ chức Cuộc thi: Tại phòng máy thực hành tin học trường THCS 

Ngô Mây 
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 4. Tổ chức thực hiện 

 - Đối với giáo viên tiếng Anh:  

 Nhắc nhở học sinh đăng ký và tham gia các vòng thi theo quy định để đảm 

bảo đủ điều kiện được phê duyệt dự thi vòng thi cấp trường. 

 Phối hợp với nhà trường trong công tác tổng hợp và triển khai Cuộc thi theo 

đúng thể lệ quy định. 

 - Đối với giáo viên giảng dạy môn Tin học và giáo viên phụ trách phòng 

máy, giáo viên cơ sở vật chất, nhân viên thiết bị: 

 Chuẩn bị tốt phòng máy và các điều kiện cơ sở vật chất khác để đảm bảo 

cho Cuộc thi 

 Kiểm tra lại đường truyện mạng Internet; test âm thanh, tai nghe cho học 

sinh trước khi tổ chức Cuộc thi (đ/c Nhân, Tâm, Phong, Thịnh) 

 - Đối với học sinh 

 Hoàn thành các vòng thi tự luyện đến vòng thi thứ 15 

 Xem danh sách niên yết, ngày thi, giờ thi, khối thi 

 Học sinh phải có mặt tại phòng thi ít nhất 30 phút trước mỗi ca thi. Nếu máy 

có trục trặc kỹ thuật trong quá trình thi phải có trách nhiệm báo cho giám thị xem 

thi và tuyệt đối không được chỉnh sửa, cài đặt trên máy tính. 

 5. Xử lí việc vi phạm quy chế thi 

 - Học sinh mở các Tab khác trên trình duyệt ngoài trang ioe.vn 

 - Sử dụng các phím F5, phím Backspace để trở lại trạng thái trước đó 

 - Đăng nhập một tài khoản trên hai thiết bị hoặc hai trình duyệt khác nhau 

và thi cùng một thời điểm 

 - Đang làm bài thi mà tải lại trang đề thi hoặc thoát ra không thực hiện nộp bài 

 Lưu ý: Học sinh vô ý hay cố ý vi phạm những điều trên hệ thống sẽ tự động 

không ghi nhận kết quả thi đồng thời không có điểm phần thi khi thực hiện nộp bài. 

 6. Xử lý các hiện tượng vi phạm khác do sự cố kỹ thuật 

 - Học sinh vô tình nộp bài và hệ thống ghi nhận điểm: giám thị ghi lại tình 

tình huống vào biên bản thi 

 - Hệ thống mạng bị chập chờn hoặc máy tính gặp sự cố có thể dẫn đến không 

tải được đề thi hoặc file nghe: Thí sinh không được nhấn nút nộp bài, giám thị cho 

học sinh thoát khỏi tài khoản, đăng nhập lại hoặc chuyển sang máy tính khác để 

tiếp tục vòng thi và ghi vào biên bản ghi nhận sự cố 

 - Học sinh đăng nhập và gặp thông báo “Bạn không phải đối tượng dự thi”: 

Thí sinh không nằm trong danh sách được phê duyệt và tài khoản chưa hoàn thành 

vòng thi thứ 15, giám thị cho học sinh ra khỏi phòng thi và thông báo cho Ban tổ 

chức Cuộc thi cấp trường để xử lý (nếu đã hoàn thành vòng thi thứ 15 nhưng chưa 

được Ban tổ chức cấp Bộ duyệt tài khoản) 
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 - Hệ thống điện gặp sự cố hoặc mất đường truyền 15 phút: Giám thị ghi 

nhận sự cố và thông báo cho học sinh thi buổi thi, ngày thi dự phòng 

 7. Kinh phí tổ chức Cuộc thi 

 Kinh phí cho vòng thi cấp trường được chi từ nguồn chi thường xuyên của 

trường THCS Ngô Mây được giao trong năm 2022 theo quy chế chi tiêu nội bộ và 

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của HDDND tỉnh Đắk Lắk. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành 

cho học sinh trên Internet năm học 2022 – 2023. Đề nghị các đồng chí tổ trưởng 

các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm, Đội thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh triển khai cho học sinh được biết và tham gia. 

  

Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT thị xã; 

- Hiệu trưởng( thay B/c); 

- Tổ trưởng các tổ CM (t/h); 

- CBGVNV nhà trường; 

- Đội TNTPHCM (P/hợp); 

- Phụ huynh học sinh; 

- Thông báo Website; 

- Trang Zalo Official Account; 

- Lưu: VT, Chuyên môn (Phú_3b). 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Phan Văn Phú 
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