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Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo 

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017; căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-BGDĐT 
ngày 23/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ 
cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông (OSE), Bộ GDĐT 
hướng dẫn cho năm học 2016-2017 như sau: 

1. Thông tin chung 

1.1. Các sở GDĐT tự quyết định việc tham gia cuộc thi phù hợp với nhu cầu, sự 
tự nguyện tham gia của học sinh và điều kiện của từng địa phương; thành lập Ban tổ 
chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ đạo các phòng GDĐT; các trường 
phổ thông thành lập Ban tổ chức và giao cho Ban tổ chức các cấp tổ chức vòng thi tương 
ứng. Ban tổ chức cấp nào quy định số lượng và cơ cấu giải thưởng cho vòng thi cấp đó. 

1.2. Căn cứ các văn bản của Bộ GDĐT, các sở GDĐT vận dụng và hướng dẫn cho 
học sinh tham gia theo các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện của địa phương và 
sự hỗ trợ của Bộ GDĐT.  

1.3. Ban tổ chức cấp quốc gia, căn cứ khung thời gian đã công bố và số lượng học 
sinh tham gia của sở GDĐT, thông báo thời gian thi cụ thể trước vòng thi.  

1.4. Học sinh được thi vượt lớp nhưng không được thi vượt cấp. Hệ thống chấm 
điểm tự động và quản lý kết quả. Ban tổ chức cấp quốc gia sẽ thông báo kết quả từng 
vòng thi về sở GDĐT tham gia. 

1.5. Ban tổ chức cấp quốc gia tổ chức lễ trao giấy chứng nhận học sinh đạt giải 
Vòng 3 (cấp quốc gia). Việc khen thưởng theo kết quả thi Vòng 1 (cấp quận/huyện) do 
phòng GDĐT xem xét, quyết định đối với cấp tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS); 
do nhà trường đối với cấp THPT; Vòng 2 (cấp tỉnh/thành phố) do sở GDĐT xem xét, 
quyết định. 

2. Đối tượng tham gia, hình thức và nội dung thi 

2.1. Đối tượng dự thi  

 Học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn quốc có điều kiện truy cập 
Internet và có nguyện vọng dự thi tiếng Anh trực tuyến với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. 
  2.2. Hình thức, nội dung thi 

Học sinh thi trực tuyến trên các thiết bị được hỗ trợ và máy tính có kết nối Internet.  
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Vòng 1, học sinh chỉ thi 3 kỹ năng gồm nghe, đọc, viết. Vòng 2 và vòng 3, học 
sinh thi đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nội dung thi được xây dựng theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông dành cho học sinh bắt đầu học tiếng Anh từ lớp 3.  

Định dạng thi và mức độ yêu cầu về năng lực ngôn ngữ đối với học sinh lớp 5 
tương đương Bậc 1, lớp 9 tương đương Bậc 2 và lớp 11 tiệm cận Bậc 3 theo Khung năng 
lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 
ngày 24/01/2014 và định dạng đề thi của các bậc tương ứng được ban hành theo các 
Quyết định số 1475/QĐ-BGDĐT, số 1477/QĐ-BGDĐT và số 1479/QĐ-BGDĐT ngày 
10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.3. Hướng dẫn cách tham gia thi 

- Học sinh tham gia thi vòng 1 chinh phục và trải nghiệm các hộp thông minh bằng 
cách tải ứng dụng OSE – BOX chạy trên máy tính bảng, điện thoại di động và máy vi tính. 
Để tải ứng dụng phù hợp với thiết bị tương ứng, vui lòng truy cập trang  
www.ose.vpbox.edu.vn để được hướng dẫn cụ thể. 

- Khi đăng ký chinh phục hộp thông minh ở vòng 1 trên ứng dụng OSE-BOX, học 
sinh phải điền đầy đủ các thông tin yêu cầu bao gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; tên 
lớp; tên trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố; số điện thoại của cha/mẹ hoặc người đỡ đầu. 

- Học sinh có tên trong danh sách chính thức thi cấp Tỉnh/Thành phố sẽ được Ban 
tổ chức cấp quốc gia cấp tên đăng nhập và mật khẩu. Học sinh sử dụng tên đăng nhập và 
mật khẩu này để tham gia các vòng thi chính thức trên trên trang 
http://www.ose.vpbox.edu.vn. 

- Học sinh có trách nhiệm giữ gìn và bảo mật mã số thi của mình. 

- Học sinh không được sử dụng tài liệu tham khảo, không được sử dụng các thiết 
bị điện tử trong quá trình dự thi. 

3. Các vòng thi 
3.1. Vòng 1 - cấp quận/huyện 

Học sinh sử dụng ứng dụng OSE – BOX trên máy tính bảng, điện thoại di động, và 
máy vi tính, khám phá các “Hộp thông minh”. Vòng 1 được mở từ ngày 08/11/2016 đến 
ngày 18/11/2016. 

Sau khi học sinh chinh phục hết 10 hộp thông minh, ứng dụng OSE-BOX sẽ thông 
báo kết quả tổng hợp của 10 hộp và gửi kết quả này lên hệ thống. 

Ngày 24, 25/11/2016, Ban tổ chức (BTC) gửi danh sách học sinh đủ điều kiện 
tham gia thi vòng 2 cấp tỉnh/thành phố về sở GDĐT, căn cứ các điều kiện sau: 

a. Kết quả chinh phục 10 “Hộp thông minh” từ cao đến thấp và đạt tối thiểu từ 800 
điểm trở lên 

b. Thời gian hoàn thành chinh phục “Hộp thông minh” thấp nhất. 
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 Từ ngày 28/11 đến 02/12/2016, sở GDĐT gửi danh sách chính thức các thí sinh dự 
thi cấp tỉnh/thành phố cho Ban tổ chức. 

Số lượng dự thi cấp tỉnh/thành phố lựa chọn như sau: 
- Khối lớp 3, 4, 6, 7, 8 chọn 2 học sinh/1 khối lớp/1 phòng GDĐT  
- Khối lớp 10, 12 chọn 23 học sinh/1 khối lớp/1 sở GDĐT  
- Khối lớp 5, 9 chọn 10 học sinh/ 1 khối lớp/ 1 phòng GDĐT  
- Khối lớp 11 chọn 110 học sinh/1 sở GDĐT 

Sau khi nhận được danh sách chính thức thí sinh thi cấp tỉnh/thành phố từ sở GDĐT, Ban 
tổ chức sẽ gửi mã số học sinh về sở GDĐT, để sở GDĐT gửi cho các phòng GDĐT và 
trường chuẩn bị cho học sinh tham gia thi. Nếu đến ngày 16/12/2016 vẫn chưa nhận được 
mã số cần báo ngay cho Ban tổ chức để được hỗ trợ kịp thời. 

3.2. Vòng 2 - cấp tỉnh/thành phố 
Vòng 2 được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 19/12/2016 đến ngày 

30/12/2016. 
Các sở GDĐT chọn địa điểm thi để tổ chức thi tập trung cho học sinh được chọn 

vào vòng tỉnh/thành phố ở địa phương của mình. 
Sau khi hoàn thành bài thi chính thức, học sinh sử dụng ứng dụng OSE – BOX tiếp 

tục chinh phục 05 hộp thông minh để lấy điểm. Kết quả này sẽ được tính vào kết quả cuối 
cùng của vòng thi cấp tỉnh/thành phố. 

Ban tổ chức cấp tỉnh/thành phố quy định số lượng và cơ cấu giải thưởng của cấp 
tỉnh/thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình. 

Học sinh lớp 5, 9, 11 có kết quả chinh phục tất cả 05 “Hộp thông minh” đạt tối 
thiểu từ 400 điểm được xét chọn đến đủ số lượng theo quy định để tham gia Vòng 3, căn 
cứ các điều kiện sau: 

a) Điểm thi Vòng 2 xét từ cao đến thấp; 
b) Trường hợp điểm thi Vòng 2 bằng nhau thì thí sinh nào có thời gian hoàn thành 

bài thi chính thức thấp hơn được chọn. 
Ban tổ chức cấp quốc gia sẽ công bố kết quả Vòng 2 và gửi danh sách học sinh đủ 

điều kiện tham gia thi cấp quốc gia về sở GDĐT muộn nhất trước ngày 10/2/2017. 
3.3. Vòng 3 - Cấp quốc gia  

 Căn cứ số lượng học sinh, Ban tổ chức sẽ công bố lịch thi trong khoảng thời gian 
từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017 cho từng khu vực theo phân bổ như sau: 

 Khu vực miền Bắc gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, 
Điện Biên, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, 
Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, 
Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái (25 sở GDĐT). 

 Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa 
Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, 
Khánh Hoà, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đăk Nông (17 sở GDĐT). 
 Khu vực miền Nam gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, 
Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, An Giang, 
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Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu 
Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu (21 sở GDĐT). 
 Các sở GDĐT chọn địa điểm thi để tổ chức thi tập trung cho học sinh được chọn 
vào vòng quốc gia ở địa phương của mình. 
 Cơ cấu giải cấp toàn quốc như sau: 
 - 30 giải Vàng x 3 khối = 90 giải 

- 45 giải Bạc x 3 khối = 135 giải 
- 75 giải Đồng x 3 khối = 225 giải 
- 200 giải Khuyến khích x 3 khối = 600 giải 

 Học sinh đạt giải Vàng sẽ được tham gia khám phá Hộp Kim cương để nhận giải 
03 giải Kim cương cho mỗi khối lớp 5, 9, 11 (tổng cộng 9 giải).  Muộn nhất là ngày 
10/3/2017, Ban tổ chức sẽ gửi kết quả thi cấp quốc gia và danh sách học sinh đủ điều kiện 
chinh phục hộp Kim cương về sở GDĐT.  
 Ngày 17/3/2017 (dự kiến), học sinh thi tập trung tại địa điểm do Ban Tổ chức cấp 
quốc gia lựa chọn để chinh phục Hộp Kim cương. Địa điểm và thời gian thi sẽ được 
thông báo cụ thể tới từng học sinh. 

Ngày 18/3/2017 (dự kiến), Ban tổ chức cấp quốc gia sẽ tổ chức lễ trao giải tại Hà 
Nội. Địa điểm và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. 

4. Triển khai thực hiện 

Kinh phí tổ chức và tham gia Olympic Tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh 
phổ thông (OSE)  bao gồm kinh phí tổ chức thi, giải thưởng vòng thi cấp tỉnh/thành phố 
và kinh phí đi lại, ăn, nghỉ cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lí đến tham gia dự thi 
và dự lễ trao giải cấp quốc gia chi theo quy định tài chính hiện hành từ kinh phí chi 
thường xuyên và các nguồn kinh phí phù hợp khác của sở GDĐT, các đơn vị trực thuộc.  

Học sinh đạt giải được khen thưởng theo các quy định hiện hành. 

Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp 
triển khai đầy đủ và kịp thời để tổ chức tốt các cuộc thi trong năm học 2016-2017. Trong quá 
trình thực hiện, mọi liên hệ với Ban tổ chức xin gửi về địa chỉ dhgiang@moet.edu.vn. 
Các vấn đề cần phản ánh, trao đổi xin liên hệ qua các số máy công bố ở mục “Hỗ trợ trực 
tuyến” tại trang http://www.ose.vpbox.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi; 
- TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c); 
- BQL ĐANNQG2020 (để p/hợp); 
- Vụ GDTH (để p/hợp); 
- VPBOX (để p/hợp); 
- Lưu: VT, Vụ GDTrH. 

 


