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Số: 26 /GDĐT
V/v phối hợp triển khai một số sân chơi,
cuộc thi dành cho học sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Công văn số 32/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 10/01/2022 về
việc phối hợp triển khai một số sân chơi, cuộc thi dành cho học sinh, Phòng
GD&ĐT thành phố hướng dẫn các trường triển khai, tham gia một số sân chơi,
cuộc thi dành cho học sinh năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
I. Cuộc thi IOE cấp thành phố năm học 2021-2022
- Đối tượng: Học sinh từ lớp 3 đến lớp 9.
- Hình thức thi: Thi trực tiếp tại trang web www.ioe.vn.
- Điều kiện đăng ký dự thi: Học sinh đã vượt qua vòng luyện thứ 20.
- Thời hạn đăng ký thi cấp thành phố: từ 08 giờ ngày 03/01/2022 đến 23
giờ 59 phút ngày 12/01/2022.
- Cách thức đăng ký: Theo văn bản của Ban tổ chức gửi kèm theo.
- Thời gian thi: Trong 02 ngày 14 và 15/01/2022 (có khung giờ cụ thể
theo công văn của BTC gửi kèm)
- Số lượng: Không giới hạn. Các đơn vị căn cứ vào số học sinh vượt qua
vòng tự luyện thứ 20, có nhu cầu tham gia dự thi, nhà trường chủ động đăng ký
trực tiếp trên trang IOE theo đúng nội dung văn bản hướng dẫn.
- Yêu cầu tổ chức thi: Đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, minh
bạch và nghiêm túc. Báo cáo kết quả thi về Phòng GD&ĐT qua đ/c Nguyễn
Quốc Minh để tổng hợp.
II. Sân chơi “Đấu trường Toán học VioEdu cho học sinh tiểu học và THCS”
- Thời gian tổ chức: Từ tháng 01/2022 đến tháng 07/2022.
- Hình thức tổ chức: Online.
- Đối tượng tham gia: Học sinh Tiểu học (TH) và Trung học cơ sở
(THCS) trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
- Thể lệ sân chơi: Chi tiết tại công văn gửi kèm.
- Đăng ký tham gia: Các cơ sở giáo dục đăng ký tham gia sân chơi, điền
thông tin theo mẫu của Công văn số 484/2021/FSOFT ngày 06/12/2021 về việc
triển khai miễn phí sân chơi “Đấu trường Toán học VioEdu, cho học sinh tiểu
học và THCS trên địa bàn tỉnh gửi kèm” và gửi đăng ký về Phòng GD&ĐT theo
địa chỉ email của đồng chí Nguyễn Thị Hằng pgdtpbg.th@bacgiang.edu.vn.
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III. Triển khai cuộc thi “Vì Bắc Giang giỏi tiếng Anh”
Các trường phối hợp với đơn vị tổ chức Cuộc thi “Vì Bắc Giang giỏi
Tiếng Anh” dành cho học sinh Tiểu học theo các nội dung chi tiết tại công văn
số 202/2021/CV-EDUCA về việc đề xuất triển khai Cuộc thi Tiếng Anh dành
cho học sinh Tiểu học gửi kèm.
IV. Giới thiệu nền tảng học Tiếng Anh online FutureLang
Đề nghị các đơn vị căn cứ nhu cầu thực tiễn việc học Tiếng Anh của học
sinh, phối hợp với đơn vị cung cấp giới thiệu tới học sinh và phụ huynh học sinh
nền tảng học Tiếng Anh online miễn phí FutureLang chi tiết tại công văn gửi kèm.
V. Tổ chức sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt (cấp thành phố đối với
khối TH)
Tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn chi tiết tại công văn gửi kèm.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng các yêu cầu của Ban
Tổ chức các cuộc thi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát huy năng
lực của mỗi cá nhân người học, nhằm khơi gợi niềm đam mê, nuôi dưỡng tình
yêu đối với các môn học; trong quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ,
thường xuyên với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện và
báo cáo kết quả các cuộc thi cho chuyên viên phụ trách các bậc học./.
(Chú ý: các môn liên quan đến tiếng Anh báo cáo qua email của đồng chí
Nguyễn Quốc Minh theo địa chỉ email nqminh.bg@bacgiang.edu.vn), môn
Toán, Tiếng Việt báo cáo kết quả tổng hợp cho đồng cho đồng chí Nguyễn Thị
Hằng theo địa chỉ email pgdtpbg.th@bacgiang.edu.vn bậc THCS)
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
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- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT.
- Lưu VT.
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