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CUỘC THI “ENGLISH OLYMPICS OF VIET NAM - EOV 2021”

HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM CÁC KỶ LỤC GIA TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM

I. GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI

ENGLISH OLYMPICS OF VIETNAM (EOV) là một cuộc thi Tiếng Anh kịch tính

và có tính học thuật cao, là cầu nối tiếp lửa đam mê về ước mơ chinh phục ngoại ngữ, khám

phá kiến thức mới trong xu thế hội nhập toàn cầu của thế hệ trẻ bằng sự tự tin và tinh thần chủ

động trong việc học và sử dụng tiếng Anh.

Bài thi các vòng của cuộc thi “English Olympics of Vietnam” được xây dựng trên nhiều

hình thức khác nhau với mục tiêu đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ của thí sinh, kiến thức

tổng quát và kỹ năng mềm. Đặc biệt đề cao tinh thần làm việc nhóm, hợp tác và phát triển khả

năng tư duy và lãnh đạo trong thời kỷ nguyên 4.0, nhằm tìm kiếm Kỷ lục gia Tiếng Anh, trở

thành những sứ giả đương nhiệm đồng hành cùng dự án “Đưa tiếng Anh đến trẻ em vùng xa”.

Đồng thời, cuộc thi EOV còn mang đến sự hỗ trợ vững chắc, giúp các bạn học sinh, sinh viên

xứng đáng có thể nhận được cơ hội hòa vào sự hội nhập quốc tế, mang về những giá trị thực

cho bản thân và cộng đồng, tự tin trở thành những “Công dân toàn cầu” trong kỷ nguyên 4.0.

Năm 2019, cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam bởi Viện Kỷ lục Việt Nam

(VietMaster) và Tổ chức IELTS Việt Nam, đã đạt được những thành tựu bước đầu đầy tự hào.

Cuộc thi đã thu hút được hơn 6.000 bạn trẻ tham gia, lan tỏa đến hơn 15 trường Đại học, Cao

Đẳng và Trung học Phổ thông trong khu vực Miền Nam.

Tiếp nối thành công của EOV 2019, Hành trình tìm kiếm các kỷ lục gia tiếng Anh tại

Việt Nam đã chính thức khởi động từ ngày 10/08/2021. English Olympics of Vietnam 2021

(EOV 2021) tiếp tục tập trung vào mục tiêu tìm kiếm các nhân tài nổi trội về ngoại ngữ thông

qua các vòng thi được thiết kế riêng biệt nhằm đánh giá tổng quát khả năng của thí sinh như kỹ
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năng thuyết trình, phản biện, làm việc nhóm… yêu cầu kiến thức tổng quát từ đời sống đến

học thuật. Cuộc thi EOV 2021 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều vòng tranh tài sôi nổi với sự tham gia

của hơn EOV 2021 đã quay trở lại đặt mục tiêu thu hút 15.000 học sinh, sinh viên từ tất cả các

các bảng cấp 1, cấp 2, cấp 3 và Cao đẳng - Đại học trên toàn quốc.

II.  CÁC ĐƠN VỊ DỒNG HÀNH CUỘC THI
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III. THỂ LỆ CUỘC THI VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

1. Vòng loại: diễn ra từ 10/08 đến 01/11/2021 trải qua 02 phần thi là phần thi chuyên

môn và phần thi sứ giả lan toả.

1.1 Phần thi chuyên môn (chiếm 80% điểm số)

- Thí sinh lựa chọn 01 trong 02 hình thức dự thi chuyên môn:

a) Hình thức thi trực tuyến: từ ngày 10/08/2021 đến 17h00 ngày 30/09/2021.

- Đối với thí sinh lựa chọn hình thức thi trực tuyến: Thí sinh thực hiện một video clip ghi

hình cá nhân tối thiểu là 03 phút và tối đa là 05 phút bằng tiếng Anh, thể hiện quan điểm cá

nhân về 01 trong 05 chủ đề mà Ban tổ chức (BTC) đưa ra.

b) Hình thức thi trực tiếp: dự kiến từ ngày 04/10/2021 đến ngày 20/10/2021

- Đối với thí sinh lựa chọn hình thức dự thi trực tiếp: Thí sinh đăng ký thông tin dự thi

theo thông báo đăng ký tại hệ thống các điểm thi của cuộc thi tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Các điểm thi trực tiếp của cuộc thi:

Trụ sở của IELTS Vietnam: Cơ sở 1 (Trụ sở chính): 11A đường D5, Phường 25,

Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điểm thi tại các trường ĐH-CĐ có ký kết hợp tác tổ chức (dự kiến):

1. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

2. Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

3. Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)

4. Trường Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM (UFM)

5. Trường Đại học Sài Gòn (SGU)

6. Trường Đại học Hoa sen (HSU)

7. Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (UEL)
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8. Trường Đại học Khoa học tự nhiên (HCMUS)

9. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (LTTC)

1.2 Phần thi “Sứ giả EOV lan toả” (chiếm 20% điểm số): diễn ra từ ngày 25/10/2021

đến 01/11/2021

- Các thí sinh lan toả phần dự thi của cá nhân và kêu gọi tương tác clip dự thi của mình

trên kênh Youtube của cuộc thi EOV 2021 tại địa chỉ:

https://www.youtube.com/channel/UCDULsOTtiMerO0tMlGQBfHw

2.Vòng bán kết: 

- Thời gian: dự kiến ngày 06 - 13 tháng 11 năm 2021.

- Địa điểm: BTC sẽ có thông báo chính thức địa điểm tổ chức trên các phương tiện

truyền thông.

- Hình thức: thi trực tiếp gồm phần thi kỹ năng và hùng biện.

- Vòng kỹ năng (06/11/2021): Top 100 thí sinh ở vòng sơ loại sẽ trải qua kỳ thi mô phỏng

bài thi IELTS và sẽ được trực tiếp chấm thi bởi tổ chức Khảo thí uy tín trên Thế giới.

- Vòng hùng biện (13/11/2021): Top 100 thí sinh ở vòng sơ loại sẽ tiếp tục được chia

thành 10 nhóm ngẫu nhiên và thi theo nhóm sẽ phải cùng nhau thảo luận, trình bày ý kiến đề

tài được bốc thăm ngẫu nhiên.

- Top 20 thí sinh có điểm chung cuộc ở 02 vòng bán kết cao nhất sẽ tranh tài tại vòng

chung kết.

3.Vòng chung kết:

- Thời gian: dự kiến thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2021.

- Địa điểm: BTC sẽ có thông báo chính thức địa điểm tổ chức trên các phương tiện

truyền thông

- Hình thức: thi trực tiếp, gồm các phần thi tìm hiểu kiến thức và đối kháng.
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- Tại vòng thi này thí sinh trải nghiệm và thử thách bản thân với 04 phần thi thử thách tại

sân khấu:

+ Thế giới quanh ta

+ Hiểu ý đồng đội

+ Việt Nam 1 điểm đến

+ Đối đầu.

- Top 20 thí sinh ở vòng bán kết sẽ lần lượt tham gia vào từng chặng nhỏ ở vòng chung

kết và sau mỗi chặng số thí sinh được chọn sẽ giảm dần từ 20 – 10 – 5 – 2.

- Kết thúc vòng thi, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất, trong

đó ba giải Nhất, Nhì, Ba sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt và các giải khuyến khích.

4. Ngày hội IELTS Việt Nam:

- Đặc biệt hơn, với mong muốn lan tỏa hình ảnh cuộc thi “English Olympics of Vietnam

2020” đến rộng hơn với cộng đồng các bạn học sinh, sinh viên, BTC EOV 2021 sẽ tổ chức sự

kiện Ngày Hội IELTS Vietnam. Không chỉ mang ý nghĩa lan tỏa mà ngày hội IELTS còn mang

đến cơ hội trao đổi thông tin trực tiếp đầy bổ ích dành cho các bạn học sinh, sinh viên đã, đang

và sẽ tìm hiểu về cuộc thi IELTS với hoạt động thi thử IELTS cùng với hoạt động tư vấn từ các

chuyên gia học thuật đến từ nhiều đơn vị đồng hành.

- Thời gian: 8h00 – 17h00, ngày 27/11/2021

- Hình thức: Trực tiếp

- Địa điểm: BTC sẽ có thông báo chính thức trên các kênh truyền thông của cuộc thi.

5.Giải thưởng:

- Cuộc thi “EOV 2021 - English Olympics of Vietnam 2021” - Hành trình tìm kiếm các

kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam là sân chơi tiếng Anh duy nhất hiện nay có tổng giải thưởng

lên đến 300.000.000 VND cho các thí sinh xuất sắc tham gia và chiến thắng bao gồm:

● 01 Giải Nhất
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● 01 Giải Nhì.

● 01 Giải Ba.

● Các giải Khuyến khích.

● Học bổng khóa học tiếng Anh tại IELTS Vietnam.

● Các giải thưởng khác đến từ nhà tài trợ.

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC THI

Hình ảnh hội trường Trường Đại học Tài chính – Marketing

trước giờ diễn ra chung kết EOV 2019
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Hình ảnh các bạn học sinh, sinh TOP 10 cuộc thi EOV 2019 nhận các giải thưởng.
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V. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Hotline: 039 5816506 - Ms. Thuý

Email: info@englisholympics.vn/

Website: https://englisholympics.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/englisholympicsofvietnam/

Youtube: English Olympics Of Vietnam

Poster timeline chính thức của cuộc thi
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Banner chính thức của cuộc thi
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