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THỂ LỆ 
Cuộc thi “English Olympics of VietNam 2021” – Hành trình tìm kiếm 

các Kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam 

(Đính kèm KH số 193 - KH/ĐTN - TNTH ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Quận Đoàn  

về việc tổ chức Cuộc thi “English Olympics of VietNam 2021” - Hành trình tìm kiếm  

các Kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam năm 2021) 

------------------ 

Điều 1: Đối tượng dự thi 

- Đoàn viên, học sinh, sinh viên các trường trường Trung học phổ thông, 

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Quận và trường Cao 

Đẳng Đại Việt Sài Gòn trên địa bàn quận.  

Điều 2: Nội dung – Hình thức thi 

1. Vòng loại: diễn ra từ 20/9 đến 01/11/2021 trải qua 02 phần thi là phần 

thi chuyên môn và phần thi sứ giả lan tỏa. 

1.1 Phần thi chuyên môn (chiếm 80% điểm dự thi): 

- Hình thức: thi trực tuyến, Thời gian dự thi từ ngày 20/9/2021 đến 17h00 

ngày 17/09/2021. 

- 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. 

- Thí sinh chọn 01 trong 05 nội dung sau: 

Topic 1: Health 

 + The COVID-19 pandemic has put ‘health’ on the high agenda of mass 

media. One effective policy in curbing the spread of the pandemic is social 

distancing. However, during the time spent at home, many encounter other health 

issues due to irregular eating habits and lifestyles. What can you do to lead a 

healthy life while practicing social distancing? 

(Đại dịch COVID-19 khiến chủ đề sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của 

báo chí truyền thông. Một trong những biện pháp hiệu quả ngăn chặn sự lan 

truyền của dịch bệnh là chính sách giãn cách xã hội. Tuy nhiên, trong khoảng 

thời gian ở nhà tránh dịch, nhiều người gặp phải các vấn đề sức khỏe do chế độ 

ăn uống, sinh hoạt không điều độ. Bản thân bạn có thể làm gì để có được một 

cuộc sống khỏe mạnh trong khoảng thời gian cách ly?) 

 Topic 2: Social Media 

+ The rise of TikTok and other social media platforms provide a favorable 

environment for digital artists and content creators. Some people believe there is 



harmful and potentially dangerous content on them, which may lead to 

undesirable accidents if followed. Do you think there should be a law limiting the 

accessibility of these platforms, or such a law would be a severe violation of 

freedom of speech and human rights? 

(Sự phát triển của TikTok và các nền tảng mạng xã hội đã tạo một môi trường 

thuận lợi cho các nghệ sĩ số và các nhà sáng tạo nội dung. Nhiều người cho rằng 

những nền tảng đó chứa những nội dung độc hại, nguy hiểm và có khả năng gây 

ra tai nạn nếu được thực hiện theo. Bạn nghĩ có nên ban hành một điều luật hạn 

chế truy cập những nền tảng này không, hay một điều luật như vậy sẽ xâm phạm 

quyền tự do ngôn luận và quyền con người?) 

Topic 3: Idol 

+ Almost all of us have famous figures that we admire and expressing that 

admiration is very normal. Recently, the community is intrigued with the fact that 

some wealthy young people spend a lot of money to meet their idols or organize 

events to express their admiration for their idols. What is your opinion on this? 

(Hầu hết chúng ta đều có những người nổi tiếng mà ta ngưỡng mộ, và việc 

ngưỡng mộ này là hết sức bình thường. Gần đây, cộng đồng cũng rất thích thú 

với việc các bạn trẻ có điều kiện về kinh tế mạnh tay chi một số tiền khủng để 

được gặp thần tượng hay tổ chức những sự kiện để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình 

với thần tượng. Bạn nghĩ gì về vấn đề này?) 

Topic 4: The Smile 

+  As the famous saying of Thich Nhat Hanh goes, ‘Sometimes your joy is 

the source of smile, but sometimes your smile can be the source of joy.’ A smile 

is such a universal remedy that it is hard to imagine a world without it. In your 

opinion, what would the world be like without smiling? 

(Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói :”Đôi khi niềm vui mang tới nu cười, 

nhưng cũng đôi khi chính nu cười mang tới niềm vui.’ Nu cười là phương thuốc 

tốt nhất, và rất khó để tưởng tượng một thế giới vắng đi tiếng cười. Theo bạn, thế 

giới sẽ ra sao nếu mất đi nu cười?) 

Topic 5: Charity 

+ Solidarity is a treasured tradition of the Vietnamese. Philanthropic acts 

happen everywhere, every time across the nation to serve the community. The 

discussion on philanthropy has unusually emerged in the past few months, as 

people believe philanthropy no longer serves its core value. As a young person, 

how can you act upon this issue? 

(Tinh thần đoàn kết là một truyền thống quý báu của người Việt Nam. Các 

hoạt động thiện nguyện diễn ra mọi lúc, mọi nơi để phuc vu cộng đồng. Vấn đề từ 

thiện nhận được sự quan tâm bất thường trong những tháng gần đây, bởi nhiều 

người cho rằng từ thiện không còn giữ nguyên bản chất của nó. Là một người trẻ, 

bạn tiếp cận vấn đề này như thế nào?) 

- Quy trình dự thi trực tuyến: 



Bước 01: Thực hiện video clip 

- Thí sinh chọn chủ đề dự thi mà BTC quy định và thực hiện ghi hình bằng 

hình thức quay video clip cá nhân trong giới hạn thời gian quy định. Video clip 

thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh gồm các nội dung: giới thiệu tóm tắt thông tin 

của bản thân, nêu cảm nghĩ về chủ đề được chọn, lời kết cho video clip. 

Lưu ý cho thí sinh: 

+ Nội dung video clip: Thể hiện rõ nội dung muốn truyền tải, bằng hình ảnh 

thật, quay hình rõ khuôn mặt, khẩu hình miệng của người dự thi. Được dàn dựng 

clip nhưng không lấy sản phẩm của người khác để dự thi và không được ghép 

tiếng của người khác trong bài dự thi. (BTC không công nhận những bài thi được 

sao chép hoàn toàn sản phẩm của người khác hoặc sử dụng ghép tiếng người khác). 

+ Yêu cầu cho video clip: định dạng .mp4, .mov, .mpeg4; độ phân giải từ 

480p đến 1080p. Đảm bảo chất lượng ánh sáng của video clip và chất lượng âm 

thanh rõ ràng, hạn chế tối đa tạp âm trong video clip. 

+ Thời gian giới hạn cho video clip: tối thiểu 03 phút đến tối đa 05 phút. BTC 

không công nhận các video clip dự thi vi phạm giới hạn thời gian quy định của cuộc thi. 

Bước 02: Nộp bài dự thi 

Sau khi quay video dự thi, thí sinh nộp bài video clip dự thi và điền các thông 

tin tại địa chỉ: https://bit.ly/dangkyduthiEOV2021 và gửi danh sách dự thi về 

hộp thư điện tử: Bantnthphunhuan@gmail.com trước 17h00 ngày 17/10/2021 

kèm thông tin sau: 

STT Họ và Tên Đơn vị Email 
Số điện 

thoại 

Chủ đề thí 

sinh chọn 

      

Lưu ý: Link video clip dự thi phải mở quyền truy cập công khai chỉnh sửa 

nếu thí sinh tải clip lên google drive. 

1.2 Phần thi “Sứ Giả Eov Lan Toả” (Chiếm 20% điểm dự thi): diễn ra 

từ ngày 25/10/2021 đến 01/11/2021 

- BTC đăng tải video clip dự thi của thí sinh lên kênh YouTube của cuộc thi 

English Olympics of Vietnam. 

- Thí sinh lan toả phần dự thi và kêu gọi tương tác phần dự thi trên kênh 

youtube của cuộc thi. 

- Lượt tương tác video clip trên kênh Youtube: lượt tương tác được tính bằng 

số lượt like (1 điểm/1 lượt like) và comment (02 điểm/1 tài khoản) của bài dự thi. 

Lượt tương tác sẽ được quy đổi và chiếm 20% điểm dự thi 

Lưu ý: BTC chỉ tính tổng lượt like và comment của các tài khoản đã ấn nút 

Subscribe (đăng ký) kênh Youtube của cuộc thi. 

https://bit.ly/dangkyduthiEOV2021
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1.3 Giải Thưởng Phụ “Sứ Giả Được Yêu Thích”: diễn ra từ ngày 

25/10/2021 đến 04/11/2021. 

- Hình thức: tương tác trên mạng xã hội Facebook cá nhân (like, share, 

comment): BTC chọn ra Top 05 thí sinh có lượt tương tác like, share, comment 

cao nhất trên Facebook cá nhân của thí sinh để trao các giải thưởng giá trị đến từ 

Ban tổ chức cuộc thi (không tính vào điểm thi của thí sinh). BTC thông báo 

thời gian tính điểm trên trang Fanpage chính thức của cuộc thi. 

- Cách thức: Thí sinh đăng bài viết kêu gọi tương tác trên trang Facebook 

cá nhân đảm bảo đầy đủ thông tin sau trên bài đăng: 

+ Nội dung đăng, thông tin thí sinh (tên, trường) 

+ Dẫn link Clip dự thi cá nhân được đăng tải trên kênh Youtube của cuộc thi 

+ Kèm hashtag: 

#EOV2021 

#EnglishOlympicsofVietnam2021 

#IELTSVietnam 

+ Follow Fanpage EOV 

- Thí sinh gửi dự thi giải thưởng “Sứ giả được yêu thích” bằng cách gửi link 

bài đăng trên trang cá nhân về hộp thư điện tử: Bantnthphunhuan@gmail.com 

trước 17h00 ngày 04/11/2021. 

Lưu ý:  

- BTC chỉ công nhận các bài đăng có đầy đủ các yêu cầu quy định về cách 

thức đăng bài. 

- Cách tính điểm: 

+ 01 lượt Tim hoặc Like (01 điểm). 

+ Các tương tác còn lại (0 điểm). 

+ 01 lượt comment (02 điểm) 

+ 01 lượt Share kèm Hashtag (03 điểm). #EOV2021 

#EnglishOlympicsofVietnam2021 #IELTSVietnam 

- BTC sẽ tiến hành lọc tương tác ảo đối với các bài dự thi và không công nhận các 

lượt tương tác có sử dụng hack tương tác. BTC có phần mềm kiểm tra việc hack tương 

tác. 

- BTC chọn ra Top 05 thí sinh có lượt tương tác cao nhất trên trang cá nhân 

sẽ nhận các giải thưởng: 

+ 01 Giải nhất: học bổng học IELTS tại IELTS Vietnam trị giá 5.000.000 

đồng, 01 Balô học đường và 01 quyển sách Maximize Your Ielts Writing Score 

do IELTS Vietnam xuất bản. 
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+ 01 Giải nhì: học bổng học IELTS tại IELTS Vietnam trị giá 3.000.000 

đồng, 01 Balô học đường và 01 quyển sách Maximize Your Ielts Writing Score 

do IELTS Vietnam xuất bản. 

+ 01 Giải ba: học bổng học IELTS tại IELTS Vietnam trị giá 2.000.000 

đồng, 01 Balô học đường và 01 quyển sách Maximize Your Ielts Writing Score 

do IELTS Vietnam xuất bản. 

+ 02 giải khuyến khích: học bổng học IELTS tại IELTS Vietnam trị giá 

1.000.000 đồng, 01 Balô học đường và 01 quyển sách Maximize Your Ielts 

Writing Score do IELTS Vietnam xuất bản. 

- BTC trao các giải thưởng tại chương trình gala chung kết cuộc thi EOV 

năm 2021. 

2. Vòng Bán Kết: 

- Thời gian: dự kiến ngày 6 – 13 tháng 11 năm 2021. 

- Hình thức: Gồm phần thi kỹ năng và hùng biện. Thí sinh trình diễn những 

kỹ năng của mình và được trổ tài hùng biện với các thí sinh khác. 

- Vòng kỹ năng (06/11/2021): 

+ Hình thức: thi cá nhân 

+ Top 100 thí sinh 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): 

+ Hình thức: Thi theo nhóm tính điểm cá nhân. 

+ Top 100 thí sinh sẽ tiếp tục được chia thành 10 nhóm ngẫu nhiên và mỗi 

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 2 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. 

- Hình thức: Trực tiếp, gồm các phần thi tìm hiểu kiến thức và đối kháng. 

- 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. 

Điều 3: Trách nhiệm của cá nhân và đơn vị cử cá nhân tham gia cuộc thi 

- Chấp hành nghiêm túc điều lệ hội thi. 

- Các cơ sở Đoàn trường học trực thuộc Quận đoàn có trách nhiệm tham mưu 

với Cấp ủy, Ban giám hiệu, Ban Giám đốc nhà trường về việc hỗ trợ, tạo điều kiện 

cho các thí sinh tham gia hội thi. 

- Các cơ sở Đoàn trường học trực thuộc Quận đoàn có trách nhiệm trong việc 

đăng ký thí sinh tham gia hội thi theo đúng chỉ tiêu, số lượng do Ban tổ chức đề ra. 

- Các cơ sở Đoàn trường học trực thuộc Quận đoàn có trách nhiệm huy động 

lực lượng cổ động viên hoặc lực lượng tham dự vòng thi bán kết, chung kết có thí 

sinh đại diện đơn vị tham gia. 

- Trong quá trình diễn ra cuộc thi, thí sinh có thắc mắc khiếu nại vấn đề gì 

vui lòng liên hệ về Ban Thanh niên trường học đề được giải quyết. 

Điều 4: Điều khoản thi hành 

Điều lệ có hiệu lực từ ngày ban hành kế hoạch. Trong quá trình tổ chức cuộc 

thi, nếu có những điểm cần thay đổi cho phù hợp với cuộc thi, BTC cuộc thi sẽ 

quyết định và thông báo cho các thí sinh trước khi thi ít nhất 03 ngày. 

 

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  
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