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Kính gửi: Các phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố
Ngày 09/02/2015 Sở GD&ĐT nhận được văn bản số 1460/IIG-MKT của IIG Việt
Nam - (International Investment Group) - đại diện chính thức và duy nhất của Viện Khảo
thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam về việc phối hợp tổ chức cuộc thi Vô địch
TOEFL Primary và Junior 2015. Đây là cuộc thi đánh giá về khả năng sử dụng tiếng Anh
dành riêng cho học sinh bậc TH và THCS theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhằm khuyến khích
việc học tiếng Anh ở bậc Tiểu học và THCS; giúp phát hiện những học sinh giỏi tiếng
Anh và có những đánh giá chính xác về trình độ tiếng Anh của học sinh theo tiêu chuẩn
quốc tế, Sở GD&ĐT phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức cuộc thi Vô địch TOEFL
Primary và Junior 2015 cho học sinh TH và THCS năm 2015 như sau:
I. Cuộc thi vô địch TOEFL Primary 2015
1. ối tượng:
- Là học sinh Tiểu học độ tuổi từ 8 - 10 tuổi (từ lớp 3 đến lớp 5 năm học 2014 2015).
- Là học sinh giỏi môn tiếng Anh học kỳ I năm học 2014 - 2015.
2. ăng ký dự thi:
- Học sinh đăng ký dự thi trên tinh thần tự nguyện.
- Thí sinh dự thi mang theo Thẻ dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Phòng GD&ĐT lập danh sách học sinh tham gia dự thi theo mẫu đính kèm gửi về
Sở GD&ĐT (phòng GDTrH) và 02 địa chỉ sau: phonggdtrh@vinhphuc.edu.vn;
phonggdth@vinhphuc.edu.vn trước ngày 11/03/2015.
3. Hình thức thi: 3 vòng
3.1. òng 1 ( òng Sơ loại):
- Số lượng: Mỗi trường TH chọn cử tối thiểu 10 học sinh, tối đa là 15 học sinh (lớp
3, hoặc lớp 4, hoặc lớp 5). Trường TH Liên Minh chọn tối thiểu 50% học sinh lớp 5 dự
thi.
- Nội dung thi:Bài thi đọc hiểu (trắc nghiệm), thời gian làm bài là 30 phút (không
kể thời gian phát đề);
- Hình thức thi: Thi trên giấy
- Lệ phí thi:Sở GD&ĐT và IIG Việt Nam hỗ trợ 100% chi phí thi vòng 1 cho các
thí sinh.
- Kết quả vòng 1:
Sở GD&ĐT căn cứ kết quả để đánh giá về trình độ tiếng Anh của học sinh bậc TH
trên địa bàn tỉnh nhằm có giải pháp nâng cao chất lượng môn tiếng Anh đáp ứng yêu cầu
về chuẩn đầu ra của học sinh bậc TH (Bậc 1).
3.2. Vòng 2 ( òng Sơ khảo):
- Số lượng: Là thí sinh thi vòng 1 đạt 50/100 trở lên đủ điều kiện được dự thi vòng
2 theo tinh thần tự nguyện (không bắt buộc).

- Nội dung thi: Bài thi quốc tế TOEFL Primary cấp độ 2, thời gian làm bài là 60
phút (không kể thời gian phát đề);
- Hình thức thi:Thi trên giấy
- Lệ phí thi: 490.000 đồng/thí sinh (Do IIG Việt Nam chủ trì).
Nếu học sinh có nguyện vọng dự thi, đăng ký và nộp lệ phí thi về phòng GD&ĐT.
Các phòng GD&ĐT gửi danh sách dự thi và lệ phí thi về IIG Việt Nam. Địa chỉ liên hệ:
Vương Thu Hương (Số điện thoại: 0904308758) và địa chỉ: toefl.hn@iigvietnam.com
trước ngày 04/04/2015.
- Kết quả vòng 2:
+ Thí sinh đạt yêu cầu sẽ được nhận Giấy chứng nhận TOEFL Primary quốc tế do
Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS) cấp, có giá trị toàn cầu.
+ Chọn 5 thí sinh có kết quả cao nhất dự thi vòng 3.
3.3. Vòng 3 (Vòng Chung khảo):
- Nội dung thi:Bài thi quốc tế TOEFL Junior, thời gian làm bài là 115 phút (không
kể thời gian phát đề);
- Hình thức thi: Thi trên giấy
- Lệ phí thi: IIG Việt Nam tài trợ 100% lệ phí thi cho các thí sinh.
- Kết quả vòng 3:
+ Thí sinh đạt yêu cầu sẽ được nhận Giấy chứng nhận TOEFL Junior quốc tế do
Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS) cấp, có giá trị toàn cầu.
+ Chọn các thí sinh xuất sắc nhất Quốc gia để trao giải.
4. Lịch thi cụ thể:
Vòng thi
Thời gian
Nội dung

Vòng 1
21/03/2015
Thi đọc hiểu
(trắc nghiệm),
thời gian làm
bài 30 phút

Vòng 2
9/5/2015
Bài thi quốc tế
TOEFL Primary
cấp độ 2, thời
gian làm bài 60
phút

Vòng 3
Ghi chú
23/5/2015
Bài thi quốc tế
TOEFL Junior,
thời gian làm
bài 115 phút

Hình thức

Thi trên giấy

Thi trên giấy

Thi trên giấy

II. Cuộc thi vô địch TOEFL Junior 2015
1. ối tượng:
- Học sinh THCS độ tuổi từ 11-15 tuổi (từ lớp 6 đến lớp 9 năm học 2014 - 2015).
- Là học sinh giỏi môn tiếng Anh học kỳ I năm học 2014 - 2015.
2. ăng ký dự thi:
- Học sinh đăng ký dự thi trên tinh thần tự nguyện.
- Thí sinh dự thi mang theo Thẻ dự thi (theo mẫu đính kèm).
- Phòng GD&DT lập danh sách học sinh tham gia dự thi theo mẫu đính kèm gửi về
Sở GD&ĐT (phòng GDTrH) và 02 địa chỉ: phonggdtrh@vinhphuc.edu.vn;
phonggdth@vinhphuc.edu.vn trước ngày 11/03/2015.
3. Hình thức thi: 3 vòng
3.1. òng 1 ( òng Sơ loại):

- Số lượng: Mỗi trường THCS chọn cử tối thiểu 10 học sinh, tối đa là 15 học sinh
(lớp 6, hoặc lớp 7, hoặc lớp 8, hoặc lớp 9). Riêng trường THCS Vĩnh Tường, Vĩnh Yên
và Yên Lạc chọn 50% số học sinh lớp 8 tham dự cuộc thi.
- Nội dung thi:Bài thi đọc hiểu (trắc nghiệm), thời gian làm bài là 30 phút (không
kể thời gian phát đề);
- Hình thức thi: Thi trên giấy
- Lệ phí thi: Sở GD&ĐT và IIG Việt Nam hỗ trợ 100% chi phí thi vòng 1 cho các
thí sinh.
- Kết quả vòng 1:
Sở GD&ĐT căn cứ kết quả để đánh giá về trình độ tiếng Anh của học sinh bậc
THCS nhằm có giải pháp nâng cao chất lượng môn tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về chuẩn
đầu ra của học sinh bậc THCS (Bậc 2).
3.2. òng 2 ( òng Sơ khảo):
- Số lượng: Là thí sinh thi vòng 1 đạt 50/100 trở lên đủ điều kiện được dự thi vòng
2 theo tinh thần tự nguyện (không bắt buộc).
- Nội dung thi: Bài thi quốc tế TOEFL Junior, thời gian làm bài là 115 phút (không
kể thời gian phát đề);
- Hình thức thi:Thi trên giấy
- Lệ phí thi: 660.000 đồng/thí sinh (Do IIG Việt Nam chủ trì).
Nếu học sinh có nguyện vọng dự thi, đăng ký và nộp lệ phí thi về phòng GD&ĐT.
Các phòng GD&ĐT gửi danh sách dự thi và lệ phí thi về IIG Việt Nam. Địa chỉ liên hệ:
Vương Thu Hương (Số điện thoại: 0904308758) và địa chỉ: toefl.hn@iigvietnam.com
trước ngày 04/04/2015.
- Kết quả vòng 2:
+ Thí sinh đạt yêu cầu sẽ được nhận Giấy chứng nhận TOEFL Junior quốc tế do
Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS) cấp, có giá trị toàn cầu.
+Căn cứ vào kết quả vòng 2, Ban tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh dự thi vòng 3.
3.3. Vòng 3 (Vòng Chung khảo):
- Nội dung thi:Bài thi quốc tế TOEFL ITP, thời gian làm bài là 115 phút (không kể
thời gian phát đề);
- Hình thức thi: Thi trên giấy
- Lệ phí thi: IIG Việt Nam tài trợ 100% lệ phí thi cho các thí sinh.
- Kết quả vòng 3:
+ Thí sinh đạt yêu cầu sẽ được nhận Giấy chứng nhận TOEFL ITP quốc tế do
Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (ETS) cấp, có giá trị toàn cầu.
+ Chọn các thí sinh xuất sắc nhất Quốc gia để trao giải.
4. Lịch thi
Vòng thi
Thời gian
Nội dung

Hình thức

Vòng 1
22/03/2015
Thi đọc hiểu
(trắc nghiệm),
thời gian làm
bài 30 phút
Thi trên giấy

Vòng 2
10/5/2015
Bài thi quốc tế
TOEFL Junior,
thời gian làm bài
là 115 phút
Thi trên giấy

Vòng 3
Ghi chú
24/5/2015
Bài thi quốc tế
TOEFL ITP, thời
gian làm bài là 115
phút
Thi trên giấy

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT tích cực quan
tâm chỉ đạo và khuyến khích các trường (ưu tiên các trường xây dựng điển hình về đổi
mới dạy và học tiếng Anh theo chương trình ĐANNQG 2020 và các trường đang triển
khai dạy tiếng Anh theo chương trình 10 năm) đăng ký danh sách học sinh tham gia vòng
1 cuộc thi./.
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng GDĐT;
- Phòng GDTH;
- Lưu VP Sở, GDTrH;
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Họ và tên thí sinh: ………………………………………
Ngày sinh: ……………………, Nam (nữ)…….
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