
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Olympic tiếng Anh toàn quốc năm 2022  

 

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Thực hiện nhiệm vụ do Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giao; góp phần thực 

hiện mục tiêu nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu học tập và 

làm việc; tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội 

nhập, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; 

- Động viên, khích lệ phong trào học tiếng Anh, góp phần xây dựng “Cộng 

đồng học tập ngoại ngữ - tiếng Anh” trong sinh viên; 

- Tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm dạy và học ngoại ngữ, 

đồng thời thiết lập mối quan hệ hiểu biết, gắn bó giữa các đơn vị có giảng dạy 

tiếng Anh trên toàn quốc; 

- Tạo cơ hội để sinh viên phát triển năng lực tiếng Anh và kỹ năng hội nhập, 

hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 

- Tạo không gian tích cực để sinh viên thể hiện ý tưởng sáng tạo. 

 

 II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

2.1. Đối tượng  

Sinh viên Việt Nam của các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước 

đang học tiếng Anh như môn chuyên ngành (như: Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh, 

Tiếng Anh Thương mại, Tiếng Anh Kinh tế,…) hoặc các ngành đào tạo khác có 

tổng số tín chỉ môn học bằng tiếng Anh từ 30% trở lên.  

 

2.2. Thời gian, Địa điểm 

- Vòng thi 1: Các đơn vị thi chọn đội tuyển và gửi danh sách dự thi trước 

ngày 20/8/2022; 

- Vòng thi 2: Nộp bài dự thi trước ngày 06/9/2022; 

- Vòng thi chung kết 03 khu vực vào tháng 9/2022; 

- Vòng thi chung kết Toàn quốc tại Hà Nội vào tháng 10/2022. 

 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

  

Số:        /KH-CTHSSV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022 



2 

 

 III. NỘI DUNG THI 

- Nội dung: kiến thức văn hoá, xã hội, kỹ năng liên quan đến chủ đề cuộc thi. 

- Chủ đề: “Sinh viên Việt Nam: khát vọng và sáng tạo” 

- Ngôn ngữ dự thi: tiếng Anh. 

 IV.THỂ THỨC THI 

4.1. Vòng thi 01 – Chọn đội tuyển tại các đơn vị 

- Các đơn vị chủ động cho thí sinh đăng ký tham gia, không giới hạn số lượng 

và tổ chức thi tuyển phù hợp với điều kiện đơn vị (BTC cung cấp đề thi khi các 

đơn vị yêu cầu). 

- Dựa vào kết quả thi, mỗi đơn vị chọn 01 đội thi gồm 05 thành viên. 

Trường hợp đơn vị dự thi có từ 02 phân hiệu trở lên có thể chọn 01 đội thi/ 

phân hiệu. 

4.2. Vòng thi 02 

-  Mỗi đội thi thực hiện 01 video clip theo thể lệ và chủ đề cuộc thi và nộp về 

Ban tổ chức. Bài thi không giới hạn cách thức thực hiện. Mỗi thành viên cần nói 

tối thiểu ba (03) câu. Ban tổ chức chia sẻ bài thi trên trang Fanpage của cuộc thi; 

- Kết quả chấm điểm từ Ban Giám khảo và hưởng ứng của cộng đồng sinh 

viên (thông qua số lượt bình chọn), Ban Tổ chức chọn 05 đội thi xuất sắc tham gia 

vòng thi tiếp theo 

4.3. Vòng thi chung kết khu vực 

- Hình thức thi: Sân khấu hóa 

- Vòng thi khu vực chọn đội thi chung kết toàn quốc theo nguyên tắc: 

+ 01 đội/khu vực, nếu tổng số đội thi vòng 02 dưới 30 đội/ khu vực. 

+ 03 đội/khu vực, nếu tổng số đội thi vòng 02 trên 30 đội/khu vực. 

4.4. Vòng thi chung kết Toàn quốc  

- Hình thức thi: Sân khấu hóa 

- Thể lệ dự thi được gửi trực tiếp tới đội thi trước ngày diễn ra Chung kết ít 

nhất 10 ngày. 

* Trong trường hợp không thể tổ chức sân khấu hóa do các điều kiện khách 

quan, chương trình sẽ có sự điều chỉnh theo hình thức trực tuyến phù hợp.  

 V. GIẢI THƯỞNG  

5.1. Giải thưởng khu vực 

+ 01 giải Nhất: trị giá 5 triệu đồng và quà tặng 

+ 01 giải Nhì: trị giá 3 triệu đồng/giải và quà tặng  

+ các giải Ba: trị giá 2 triệu đồng/giải và quà tặng 
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5.2. Giải thưởng toàn quốc 

+ 01 giải đặc biệt: trị giá 7 triệu đồng và quà tặng 

+ 01 giải Nhất: trị giá 5 triệu đồng và quà tặng 

+ 01 giải Nhì: trị giá 3 triệu đồng/giải và quà tặng  

+ các giải Ba: trị giá 2 triệu đồng/giải và quà tặng 
 

 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

6.1. Trường Đại học Ngoại ngữ và Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 

- Chủ trì tổ chức chương trình; 

- Đảm bảo kinh phí chương trình và hỗ trợ chuyên gia; 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các bảng thi, vòng thi tại các khu vực; 

- Đón tiếp thí sinh và thực hiện các điều kiện cần cho Chung kết toàn quốc; 

- Tìm kiếm các đơn vị, tổ chức đồng hành cùng cuộc thi. 

6.2. Các đơn vị phối hợp tại hai Đại học Quốc gia và các Đại học vùng 

-  Phối hợp tổ chức cuộc thi; 

- Chủ trì các vòng thi cấp khu vực; 

- Cử nhân sự tham gia Ban tổ chức cuộc thi. 

6.3. Các đơn vị có đội tuyển/ thí sinh tham gia 

- Chọn cử đội tuyển, tạo điều kiện để sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Phối hợp với Ban Tổ chức truyền thông tại đơn vị. 
 

 VII. LIÊN HỆ CHƯƠNG TRÌNH 

- Email: olptienganh@vnu.edu.vn; 

- Fanpage: https://www.facebook.com/olympictatoanquoc; 

- Địa chỉ nhận thư theo đường Bưu điện: Văn phòng Đoàn Trường Đại học 

Ngoại ngữ - ĐHQGHN (đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội), SĐT: 

024.66871519. 

Nơi nhận:          
- ĐU, BGĐ ĐHQGHN (để b/c); 

- Đề án NNQG (p/h chỉ đạo); 

- ĐU - BGH Trường ĐHNN (p/h chỉ đạo); 

- Các đơn vị (mời tham gia); 

- Lưu: HCTH, HSSV, H100.       

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

Lâm Quang Đông 

mailto:olptienganh@vnu.edu.vn
https://www.facebook.com/olympictatoanquoc


THỂ LỆ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CHUYÊN TOÀN QUỐC 2022 

1. Vòng thi 01: Các đơn vị chủ động tổ chức thi, xét chọn đội thi 05 thành viên. BTC sẽ 

cung cấp đề thi tới các đơn vị có yêu cầu; 

- Danh sách dự thi theo mẫu gửi về BTC gồm bản mềm và bản in (bản in có xác 

nhận của Đoàn TN – Hội SV trường hoặc đơn vị quản lý sinh viên của Nhà trường). 

- Địa điểm nhận danh sách dự thi: bản mềm gửi về email olptienganh@vnu.edu.vn, 

bản in gửi về Văn phòng Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN (Số 2 đường 

Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội).                                                   

2. Vòng thi 02 

-    Mỗi đội tuyển thực hiện sản phẩm theo chủ đề cho trước và gửi về Ban tổ chức. Các 

đội tuyển xuất sắc nhất theo điểm số của Ban giám khảo và số lượt yêu thích trên Fanpage 

của cuộc thi được tham gia chung kết khu vực; 

- Bài dự thi được định dạng <Tên bài – Tên đội - Tên đơn vị>  

- Đội thi chịu trách nhiệm về bản quyền của bài thi; 

- Điểm Bài dự thi: Điểm BGK và điểm bình chọn trên Fanpage của cuộc thi 

https://www.facebook.com/olympictatoanquoc  

Điểm= Điểm giám khảo x 70% + Điểm bình chọn của khán giả quy đổi x 30%  

 

 Điểm bình chọn của khán giả được quy đổi như sau:  

 

Số lượt like Điểm quy đổi 

Từ 2000 trở lên 10 

   1000-2000 8 

800-999 6 

600-799 4 

400-599 3 

100-399 2 

0-99 1 

Lưu ý: 

- Lượt yêu thích tính là tổng lượt like trên bài đăng của đội thi tại trang fanpage của 

Ban Tổ chức (các biểu tượng “wow”, “love” và “haha” được tính tương đương).  

- Thời gian bình chọn dự kiến là 05 ngày, các bài dự thi được đăng tải theo lịch của 

Ban Tổ chức. 

- Điểm thưởng: 0.5 điểm dành cho các đội thi có minh chứng lan tỏa bài dự thi trên 

các kênh tin của đơn vị được tính vào điểm bình chọn (điểm bình chọn được tính tối đa là 

10 điểm). 

3. Vòng thi Chung kết tại các khu vực 

- Thể lệ và tiêu chí chấm điểm các phần thi: được gửi tới các đội thi trước ngày chung 

kết khu vực ít nhất 10 ngày. 

4.   Vòng thi Chung kết Toàn quốc 

- Thể lệ dự thi và tiêu chí chấm điểm cụ thể sẽ được gửi trước ngày diễn ra Chung 

kết toàn quốc ít nhất 10 ngày. 

        BAN TỔ CHỨC 

https://www.facebook.com/olympictatoanquoc
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