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tháng 3 năm 2016

V/v kế hoạch thi Olympic Tiếng Anh
trên Internet cấp toàn quốc năm 2016

Kính gửi:
- Phòng GD & ĐT các huyện, thị xã và thành phố;
- Trường THPT, THCS trực thuộc.
Thực hiện Công văn 4786/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 của Bộ GD&ĐT 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 và Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày
26/11/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet
dành cho học sinh phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo kế hoạch
vòng thi cấp toàn quốc năm 2016 như sau:
1. Lịch thi: ngày 09/04/2016 theo khung giờ sau:
- Lớp 11:
từ 8h00 đến 8h30.
- Lớp 5:
từ 9h00 đến 9h30.
- Lớp 9:
từ 10h00 đến 10h30.
Khai mạc lúc 6h45 ngày 09/4/2016 tại Tiền sảnh trung tâm Trường THCS Nguyễn
Tri Phương.
2. Địa điểm thi: trường THCS Nguyễn Tri Phương, 63 Tố Hữu, TP. Huế và Trung tâm
Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo, 12 Trần Cao Vân, TP. Huế.
3. Thành phần và địa điểm thi cụ thể: danh sách đính kèm.
4. Một số điểm lưu ý:
a. Đối với thí sinh
- Thí sinh dự thi cấp toàn quốc phải tự luyện và vượt qua vòng 30.
- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi 30 phút trước giờ thi để làm thủ tục vào phòng
thi.
- Tất cả các thí sinh có mặt lúc 6h45 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương để tham
dự khai mạc.
- Mang theo thẻ dự thi (theo mẫu đính kèm).
b. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo/Trường Trung học trực thuộc
- Bố trí giáo viên đốc thúc, hướng dẫn các em tự luyện, kiểm tra điều kiện dự thi của
các em trước khi thi.
- Có kế hoạch phân công giáo viên hướng dẫn các em đi thi, đặc biệt là những thí
sinh nhỏ tuổi để đảm bảo an toàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thông báo kế hoạch thi sớm đến học sinh
và chuẩn bị tốt để các em đạt kết quả cao.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Website Ngành;
- Lưu: VT, GDTrH.

