ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2017.

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH
CẤP THPT VÒNG 1 (VÒNG SƠ KHẢO)
Kính gửi: Ban giám hiệu các trường Trung học Phổ thông
Thực hiện Chủ trương triển khai “Đề án NNQG 2020” của Thủ tướng Chính
phủ về việc nâng cao trình độ tiếng Anh toàn dân. Cuộc thi “OLYMPIC TIẾNG ANH
CẤP THPT THÀNH PHỐ HÀ NỘI” do Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với
Tổ chức Giáo dục Language Link Việt Nam tổ chức nhằm mang lại cho các em một
sân chơi Tiếng Anh lý thú và bổ ích, Tạo cơ hội để các em học sinh THPT trên địa bàn
Thành phố củng cố vốn tiếng Anh của mình và tìm hiểu những tri thức mới, tạo cơ hội
giao lưu, học hỏi với các bạn bè đồng trang lứa và đặc biệt khuyến khích phong trào
dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông.
Để đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt chất lượng cao, Sở Giáo dục
và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ban giám hiệu các trường thực hiện tốt một số công việc
sau:
1. Thông báo danh sách thí sinh trên bảng tin của nhà trường để học sinh biết rõ số
báo danh, phòng thi, giờ thi chính xác;
2. Quán triệt tinh thần cuộc thi cho các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Học
sinh đã đăng ký thi phải đến dự thi đầy đủ, những trường đã đăng ký nhưng học sinh
không đến thi hoặc vắng nhiều gây ảnh hưởng đến cuộc thi, gây tốn kém về kinh phí,
ban tổ chức sẽ tổng hợp, báo cáo Ban giám đốc. Sở GD-ĐT HN sẽ đưa vào tiêu chí để
đánh giá thi đua giữa các trường, cụm trường.
3. Nhắc nhở học sinh đến dự thi đúng giờ, đúng địa điểm, mang theo thẻ học sinh có
dán ảnh hoặc chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân. (HS không có giấy tờ, sẽ
không được dự thi). Học sinh đến sau khi tính giờ làm bài 5 phút sẽ không được
vào thi.
4. Thời gian: Học sinh có mặt từ 7.30 – 11.20 ngày 05/11/2017 ( Chủ nhật)
Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An, số 10 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
(Gần đường Thanh niên) (PHHS đón các con từ 11.20 – 12.00)
5. Đảm bảo an toàn và trật tự giao thông trên đường phố và trước cổng trường. Giáo
viên dẫn đoàn, Phụ huynh học sinh sau khi khai mạc, không được phép ở lại trường thi.
< Lưu ý: Ban tổ chức Sở GD-ĐT HN và Language Link tài trợ 100% cho cuộc
thi, học sinh không phải đóng bất cứ tiền lệ phí nào, không phải trả tiền gửi xe
trong 02 vòng thi>
Những trường không có học sinh tham gia bỏ qua thông báo này!
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH THPT
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

