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THỂ LỆ 

CUỘC THI TIẾNG ANH QUỐC TẾ TOEFL PRIMARY CHALLENGE 

DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI PHÚ YÊN 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

1. Giới thiệu  

Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Primary Challenge là cuộc thi đánh giá năng lực sử 

dụng tiếng Anh dành riêng cho học sinh bậc Tiểu học. Cuộc thi sử dụng các bài thi quốc tế 

TOEFL Primary và TOEFL Junior của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) để làm tiêu 

chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh cho các thí sinh tham dự. 

Năm học 2022 - 2023 đánh dấu mùa giải thứ 11 liên tiếp cuộc thi TOEFL Primary Challenge 

được tổ chức tại Việt Nam.  

Tham dự cuộc thi là cơ hội: 

- Học sinh được thử sức và làm quen bài thi TOEFL Primary theo chuẩn quốc tế hoàn toàn 

Miễn phí ở Vòng Trải nghiệm trực tuyến; 

- Các thí sinh tham dự Vòng thi cấp Tỉnh của cuộc thi đều được nhận Phiếu điểm TOEFL 

Primary do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp và có giá trị toàn cầu; 

- Giúp đánh giá năng lực tiếng Anh hiện tại của học sinh Tiểu học so với chuẩn quốc tế và 

với các bạn học sinh khác trên toàn quốc;   

- Giúp đánh giá sự tiến bộ về năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh qua từng năm. Từ đó 

giúp nhà trường và phụ huynh có được kế hoạch học tập phù hợp đối với học sinh. Qua kết 

quả này phụ huynh còn thấy được hiệu quả đầu tư vào việc học tiếng Anh cho con mình trong 

năm qua;  

- Mang đến lợi thế giúp học sinh ưu tiên cộng điểm, xét tuyển, tuyển thẳng vào nhiều trường 

Trung học cơ sở (THCS) chất lượng tại Việt Nam và trên thế giới. 

- Những thí sinh xuất sắc nhất tại Vòng thi cấp Tỉnh sẽ được tham dự Vòng Chung kết 

Quốc gia tại Thành phố Đà Nẵng để tranh ngôi Vô địch với các thí sinh đến từ các tỉnh 

thành khác trên cả nước. 

- TOEFL Primary là bài thi được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và thiết 

kế dành riêng cho học sinh Tiểu học nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh và nâng cao 

kỹ năng suy luận cho trẻ ngay từ lúc nhỏ. TOEFL Primary là một bài thi trong hệ thống bài 

thi TOEFL, gồm TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP và TOEFL iBT. 

2. Đơn vị tổ chức  

Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Primary Challenge được triển khai bởi Tổ chức Giáo dục 

IIG Việt Nam - Đại diện Quốc gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam, 

Lào, Campuchia và Myanmar.  

3. Đối tượng dự thi  

Học sinh Tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 (năm học 2022 - 2023) đăng ký trên tinh thần tự nguyện.  
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4. Nội dung tổ chức cuộc thi  

4.1. Lịch trình tổ chức thi  

Cuộc thi bao gồm 03 Vòng với lịch trình dự kiến như sau: 

Vòng 

thi 

Vòng Trải nghiệm 

trực tuyến (dự kiến): 

26-28/11/2022 

Vòng thi cấp Tỉnh 

(dự kiến): 

19/02/2023 

Vòng Chung kết 

Quốc gia 

(dự kiến): 

09/04/2023 

Tổng kết 

và trao 

giải 

(dự 

kiến): 

Tháng 

05/2023 

Nội 

dung 

thi 

Bài thi trải nghiệm 

TOEFL Primary (trực 

tuyến) 

Thi bài thi TOEFL 

Primary quốc tế cấp độ 2 

(trực tiếp hoặc trực tuyến 

theo QĐ của BTC) 

Thi bài thi TOEFL 

Junior quốc tế  

(trực tuyến) 

4.2 . Nội dung chi tiết các vòng thi  

4.2.1. Vòng Trải nghiệm trực tuyến  

Nhằm giúp cho thí sinh có cơ hội được tiếp cận và trải nghiệm bài thi TOEFL Primary theo 

chuẩn quốc tế trước khi đăng ký dự thi Vòng thi cấp Tỉnh, IIG Việt Nam sẽ cung cấp bài thi 

trải nghiệm trực tuyến Miễn phí để học sinh thử sức và làm quen. 

a) Kế hoạch tổ chức 

Nội dung Vòng Trải nghiệm trực tuyến 

Hạn đăng ký 15/11/2022 

Thời gian thi Từ ngày 26/11/2022 đến ngày 28/11/2022 

Nội dung thi  

Bài thi trải nghiệm TOEFL Primary được thiết kế theo tiêu chuẩn 

của ETS dưới dạng mini test (không bao gồm phần thi Nghe) gồm 

36 câu hỏi thực hiện trong 30 phút. 

Hình thức thi Trực tuyến 

Đối tượng dự thi 
Học sinh Tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 (năm học 2022 - 2023) và 

đăng ký trên tinh thần tự nguyện 

Địa điểm thi Thí sinh có thể dự thi tại phòng máy của trường hoặc tại nhà 

Lệ phí thi  BTC tài trợ 100% lệ phí thi 

b) Cách thức đăng ký Vòng trải nghiệm trực tuyến  

Cách 1: Đăng ký tại nhà trường nơi thí sinh theo học 

- Bước 1: Học sinh đăng ký tham dự tại trường đang theo học với đầy đủ thông tin vào mẫu 

(form) đăng ký của BTC cung cấp cho nhà trường. 

- Bước 2: Nhà trường kiểm tra danh sách và thông tin của thí sinh, sau đó đăng tải form đăng 

ký lên hệ thống đăng ký bằng đường dẫn (link) của cuộc thi. Hướng dẫn đăng ký lên hệ thống 

được gửi kèm theo thể lệ này. 

- Bước 3: Sau khi đăng ký trên hệ thống xong, trường thông báo đến BTC qua địa chỉ email: 

toefl.dn@iigvietnam.edu.vn và đầu mối IIG Việt Nam làm việc trực tiếp với nhà trường. 

Cách 2: Học sinh đăng ký trực tuyến cá nhân 

Học sinh có thể đăng ký trực tuyến Vòng Trải nghiệm trực tuyến theo đường link đăng ký tại 

đây: https://toeflchallenge.iigvietnam.com/phu-yen/dang-ky/ 

Lưu ý:  

- Trong danh sách đăng ký Vòng Trải nghiệm trực tuyến cần có đầy đủ thông tin về email, số 

điện thoại liên hệ của phụ huynh học sinh. Một địa chỉ email hoặc một số điện thoại chỉ để 

đăng ký cho một thí sinh. Địa chỉ email hoặc số điện thoại này sẽ được Ban tổ chức (BTC) 

sử dụng để thông báo mã (code) trải nghiệm Vòng Trải nghiệm trực tuyến và lịch thi, ca thi, 

mailto:toefl.dn@iigvietnam.edu.vn
https://toeflchallenge.iigvietnam.com/phu-yen/dang-ky/
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thông báo điểm với Vòng thi cấp Tỉnh và Vòng Chung kết Quốc gia, đồng thời cũng để xác 

nhận các thông tin liên quan của thí sinh xuyên suốt các vòng thi của cuộc thi. Phụ huynh vui 

lòng đảm bảo email, số điện thoại này hoạt động liên tục để không bỏ lỡ thông tin từ BTC. 

- Nếu phụ huynh thay đổi thông tin liên hệ, vui lòng thông báo cho BTC qua email:  

toefl.dn@iigvietnam.edu.vn hoặc hotline: 02363 565 888 (Ext: 600/601)/ 0904337567 

- BTC không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin dự thi không đến được với thí sinh 

do các lý do khách quan (Ví dụ: Email hay số điện thoại được cung cấp không đúng, do phụ 

huynh để chế độ chặn quảng cáo, số điện thoại đăng ký ở vùng không có sóng, tắt máy, tại 

thời điểm nhắn tin). 

- Thí sinh chỉ đăng ký thi một lần duy nhất qua một trong các hình thức nêu trên. 

c) Cách thức thi Vòng trải nghiệm trực tuyến 

- BTC cấp mã code để học sinh thực hiện bài thi trải nghiệm trực tuyến trên hệ thống của 

BTC. Thông tin về mã code dự thi trải nghiệm trực tuyến sẽ được BTC thông báo tới nhà 

trường và gửi Email, SMS cho phụ huynh thí sinh tham dự. 

- Thí sinh chỉ sử dụng máy tính bàn hoặc laptop để làm bài thi; 

- Thí sinh đăng nhập mã code đã được cấp để thực hiện bài thi trải nghiệm trực tuyến trên hệ 

thống trang https://online.iigvietnam.com/ trong khoảng thời gian phù hợp với thời gian của 

bản thân. Mỗi mã code dành cho 01 thí sinh và chỉ sử dụng 01 lần duy nhất trong thời gian 

đã quy định. Phụ huynh vui lòng không đăng nhập vào thiết bị khác trước và trong khi cho 

thí sinh dự thi. 

- Trong quá trình làm bài nếu gặp các sự cố như mất điện, máy tính sập nguồn, mất internet,… 

thí sinh vẫn có thể đăng nhập vào hệ thống để làm tiếp nếu chưa hoàn thành và nộp bài thi.  

- Trong trường hợp gặp trục trặc và cần được trợ giúp, thí sinh có thể gọi đến hotline 1900 636 

929 để được hỗ trợ; 

- Sau khi thí sinh hoàn thành và nộp bài thi, màn hình máy tính sẽ hiển thị số điểm mà thí 

sinh đạt được. Số điểm này là cơ sở để thí sinh có thể lên kế hoạch cải thiện năng lực tiếng 

Anh cũng như tự tin đăng ký Vòng thi cấp Tỉnh (kết quả vòng thi trải nghiệm trực tuyến 

không ảnh hưởng tới việc đăng ký dự thi Vòng thi cấp Tỉnh của thí sinh và không sử dụng để 

xét thành tích trong Cuộc thi TOEFL Primary Challenge). 

4.2.2. Vòng thi cấp Tỉnh 

a) Kế hoạch tổ chức: 

Nội dung Vòng thi cấp Tỉnh 

Hạn đăng ký 04/02/2023 

Thời gian thi 19/02/2023 (Chủ Nhật) 

Nội dung thi 
Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2 gồm 72 câu, thi trong 

vòng 60 phút (không kể thời gian làm thủ tục) 

Hình thức thi Trực tiếp hoặc trực tuyến theo QĐ của BTC 

Đối tượng dự thi 
Học sinh Tiểu học từ lớp 2 đến lớp 5 (năm học 2022 - 

2023) đăng ký trên tinh thần tự nguyện 

Địa điểm thi Các trường đăng cai địa điểm tại Phú Yên 

Lệ phí thi  730.000 VNĐ 

b) Cách thức đăng ký và nộp lệ phí tham dự Vòng thi cấp Tỉnh 

Cách 1: Đăng ký tại nhà trường nơi thí sinh theo học 

- Bước 1: Học sinh đăng ký và nộp lệ phí tại Trường Tiểu học đang theo học, lưu ý điền đầy 

đủ và chính xác thông tin cá nhân theo mẫu của BTC cung cấp; 

mailto:toefl.dn@iigvietnam.edu.vn
https://online.iigvietnam.com/
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- Bước 2: Nhà trường lập danh sách đăng ký theo mẫu của BTC cung cấp, sau đó gửi danh 

sách bản mềm cho cán bộ đầu mối phụ trách của IIG Việt Nam. Đồng thời, nhà trường chuyển 

khoản lệ phí các thí sinh đăng ký đến BTC theo thông tin sau:   

• Tên tài khoản: CN CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG   

• Số tài khoản: 310 556 789 9999 

• Mở tại: Ngân hàng MB Bank CN Đà Nẵng  

• Nội dung chuyển khoản: TOEFL PRIMARY <khoảng cách> TÊN NGƯỜI NỘP 

TIỀN <khoảng cách> SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ <khoảng cách> TÊN TRƯỜNG 

<khoảng cách> TÊN QUẬN/HUYỆN MÀ TRƯỜNG TRỰC THUỘC <khoảng cách> 

TÊN TỈNH <khoảng cách> TỔNG SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ 

(Ví dụ: TOEFL PRIMARY NGUYEN VAN A 0912345678 TIEU HOC KIM LIEN 

DONG DA HA NOI 100 THI SINH) 

Cách 2: Đăng ký trực tuyến dành cho thí sinh tự do 

Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến Vòng thi cấp Tỉnh theo đường link đăng ký tại đây: 

https://toeflchallenge.iigvietnam.com/phu-yen/dang-ky/ 

Đồng thời, chuyển khoản trực tiếp lệ phí thi đến tài khoản của BTC để hoàn thành đăng 

ký dự thi Vòng thi cấp Tỉnh. Thông tin cụ thể như sau: 

• Tên tài khoản: CN CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG   

• Số tài khoản: 310 556 789 9999 

• Mở tại: Ngân hàng MB Bank CN Đà Nẵng  

• Nội dung chuyển khoản: SỐ ĐIỆN THOẠI PHỤ HUYNH <khoảng cách> HỌ TÊN 

THÍ SINH <khoảng cách> SỐ BÁO DANH <khoảng cách> TÊN TRƯỜNG <khoảng 

cách> TÊN QUẬN/HUYỆN MÀ TRƯỜNG TRỰC THUỘC <khoảng cách> TỈNH 

(Ví dụ: 0912345678 NGUYEN THI B 0123456789 TIEU HOC KIM LIEN DONG DA 

HA NOI) 

Lưu ý:  

- Thông tin “Số điện thoại phụ huynh” trong nội dung chuyển khoản là số điện thoại của phụ 

huynh thí sinh đã đăng ký với BTC. 

- Thông tin “Số báo danh” trong nội dung chuyển khoản chính là số báo danh mà hệ thống 

thông báo sau khi phụ huynh thí sinh đăng ký thành công Vòng thi cấp Tỉnh.  

- Sau 03-05 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin chuyển khoản của Quý phụ huynh, 

BTC sẽ gửi SMS và email thông báo xác nhận hoàn tất thủ tục đăng ký Vòng thi cấp Tỉnh. 

- BTC không chịu trách nhiệm với các trường hợp chuyển khoản và đăng ký thiếu thông tin.  

- Nếu sau 05 ngày làm việc, Quý phụ huynh chưa nhận được SMS hoặc email thông báo hoàn 

tất thủ tục đăng ký, vui lòng liên hệ với BTC qua 1900636929 để xác nhận lại thông tin. 

c) Cách thức và giấy tờ tham dự Vòng thi cấp Tỉnh 

- Thông tin về lịch thi, ca thi, địa điểm thi sẽ được BTC thông báo tới nhà trường, trên website, 

fanpage của BTC và gửi Email, SMS cho phụ huynh thí sinh trước ngày thi. 

- Thí sinh mang theo 01 trong các giấy tờ tùy thân: bản phô tô giấy khai sinh hoặc hộ chiếu 

hoặc thẻ học sinh. 

- Thí sinh cần có mặt tại địa điểm thi trước ca thi chính thức của mình 30 phút. Các thí sinh 

cần đọc kỹ giờ thi, ca thi của mình. Trong trường hợp thí sinh đến sai giờ thi, ca thi đã thông 

báo, thí sinh sẽ không được tham gia dự thi. 

https://toeflchallenge.iigvietnam.com/phu-yen/dang-ky/
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- TOEFL Primary Challenge là cuộc thi theo tiêu chuẩn quốc tế nên các thí sinh tham dự thi 

vui lòng không mang theo bút chì, giấy nháp hoặc bất cứ tài liệu, thiết bị tin học, viễn thông 

như: Điện thoại di động, thiết bị sao lưu, … vào phòng thi. 

- BTC sẽ cung cấp bút chì và tẩy cho học sinh làm bài thi.  

d) Kết quả Vòng thi cấp Tỉnh 

- Kết quả Vòng thi cấp Tỉnh sẽ được thông báo dự kiến sau 20 - 25 ngày làm việc (không 

tính Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức;  

- Các thí sinh tham dự Vòng thi cấp Tỉnh đều được nhận Phiếu điểm Quốc tế TOEFL 

Primary do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ cấp. Sau 25 ngày làm việc (không tính Thứ 

7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức, BTC sẽ công bố cách thức nhận 

Phiếu điểm trên website của BTC www.iigvietnam.com. 

Lưu ý: Nếu thí sinh đã đăng ký và nộp lệ phí tham dự cuộc thi nhưng vì lý do bất khả kháng 

không thể tham gia dự thi Vòng thi cấp Tỉnh theo thời gian do BTC đưa ra, thí sinh sẽ được 

chuyển ngày thi TOEFL Primary theo lịch thi bổ sung của BTC. Thí sinh tham gia thi bổ sung 

sẽ nhận Phiếu điểm của ETS cấp, tuy nhiên kết quả thi này sẽ không được tính vào kết quả 

của cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2022 - 2023. Các thí sinh không tham gia dự thi 

TOEFL Primary theo lịch bổ sung sẽ không được hoàn lại lệ phí thi.  

4.2.3. Vòng Chung kết Quốc gia  

a) Kế hoạch tổ chức: 

Nội dung Vòng Chung kết Quốc gia 

Thời gian thi 09/04/2023 (Chủ Nhật) 

Nội dung thi 
Bài thi TOEFL Junior gồm 126 câu hỏi, thi trong vòng 

115 phút (không kể thời gian làm thủ tục) 

Hình thức thi Trực tuyến 

Đối tượng dự thi 150 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng thi cấp Tỉnh 

Địa điểm thi Các trường đăng cai địa điểm tại TP Đà Nẵng 

Lệ phí thi  BTC tài trợ 100% lệ phí thi 

b) Thông tin dự thi 

- Thông tin về lịch thi, ca thi, địa điểm thi sẽ được BTC thông báo tới nhà trường trên website, 

fanpage của BTC và gửi Email, SMS cho phụ huynh thí sinh trước ngày thi; 

- Kết quả Vòng Chung kết Quốc gia được sử dụng để xét giải cấp Tỉnh và cấp Quốc gia 

của cuộc thi và sẽ được thông báo dự kiến sau 15 – 20 ngày làm việc (không tính Thứ 7, 

Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức; 

- Tất cả các thí sinh tham dự Vòng Chung kết Quốc gia đều được nhận Phiếu điểm TOEFL 

Junior có giá trị quốc tế do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp. Sau 20 ngày làm 

việc (không tính Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ ngày thi chính thức, BTC sẽ 

công bố cách thức nhận Phiếu điểm trên website của BTC www.iigvietnam.com  

5. Cơ cấu Giải thưởng và cách thức bình xét giải cấp Tỉnh Phú Yên 

5.1 Cơ cấu Giải thưởng cấp Tỉnh 

5.1.1 Giải Cá nhân  

Để khuyến khích và ghi nhận những thành tích của thí sinh nhỏ tuổi tham gia cuộc thi, BTC 

sẽ trao giải như sau: 

- 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích. 

http://www.iigvietnam.com/
http://www.iigvietnam.com/
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5.1.2 Giải Tập thể  

- 01 Giải Trường đạt thành tích xuất sắc. 

5.2 Cách thức bình xét và trao giải  

5.2.1 Đối với Giải cá nhân:  

- Đối tượng thí sinh được xét giải là thí sinh được tham dự Vòng Chung kết Quốc gia. 

- Giải thưởng được xét lần lượt theo các tiêu chí điểm thi và thời gian làm bài thi tại Vòng 

Chung kết Quốc gia, sau đó đến kết quả thi Vòng thi cấp Tỉnh. 

- Trong trường hợp với một hạng mục giải có số lượng thí sinh cùng đạt tiêu chí xét giải nhiều 

hơn số lượng giải trong cơ cấu theo thể lệ, BTC sẽ trao các giải đồng hạng:  

+ Đối với một hạng mục giải Nhất, Nhì BTC sẽ trao các giải đồng hạng trên cơ sở luân chuyển 

giá trị và số lượng giải ở mức thấp hơn. Giá trị giải thưởng sẽ dựa trên tổng giá trị giải thưởng 

của các hạng mục chia đều cho các thí sinh đạt giải đồng hạng. Theo đó, số lượng ở hạng 

mục giải thấp hơn kế tiếp sẽ giảm đi tương ứng.  

+ Đối với hạng mục giải Ba, nếu số lượng giải đồng hạng nhiều hơn số lượng giải trong cơ 

cấu theo thể lệ, giá trị giải thưởng tiền mặt sẽ dựa trên tổng giá trị giải thưởng hợp lệ còn lại 

của hạng mục giải Ba sau khi đã luân chuyển số lượng giải đồng hạng lên hạng mục giải cao 

hơn và chia đều cho các thí sinh đồng hạng. 

+ Đối với thí sinh đăng ký dự thi cả TOEFL Primary Challenge tại Phú Yên và TOEFL 

Primary Challenge tại các tỉnh thành khác, BTC sẽ chỉ xét giải của đợt thi đầu tiên diễn ra 

trong năm học 2022 -2023.  

5.2.2 Đối với Giải tập thể  

- Giải tập thể được xét theo kết quả của số lượng giải cá nhân trực thuộc hoặc trong phạm vi 

quản lý của từng đơn vị theo thứ tự ưu tiên từ Vòng Chung kết Quốc gia đến Vòng thi cấp 

Tỉnh của cuộc thi và theo trọng số của từng tiêu chí. Theo đó, giải cá nhân cao sẽ có trọng số 

cao hơn giải cá nhân thấp; số lượng thí sinh tham dự Vòng Chung kết Quốc gia sẽ có trọng 

số cao hơn số lượng thí sinh tham dự Vòng thi cấp Tỉnh.  

6. Cơ cấu Giải thưởng và cách thức bình xét giải cấp Quốc gia 

6.1 Cơ cấu Giải thưởng cấp Quốc gia 

- Với khối lớp 2-3 gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.  

- Với khối lớp 4-5 gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.  

6.2 Cách thức bình xét và trao giải  

- Căn cứ vào kết quả Vòng Chung kết Quốc gia của thí sinh Tỉnh Phú Yên cùng kết quả Vòng 

Chung kết Quốc gia của thí sinh tại các khu vực thi khác, BTC sẽ lựa chọn ra những thí sinh 

xuất sắc nhất để trao Giải Quốc gia với cơ cấu giải thưởng như mục 6.1. 

- Giải thưởng được xét lần lượt theo các tiêu chí điểm thi và thời gian làm bài thi tại Vòng 

Chung kết Quốc gia. 

- Đối với hạng mục giải Nhất, Nhì, nếu số lượng thí sinh cùng đạt tiêu chí xét giải nhiều hơn 

số lượng giải trong cơ cấu theo thể lệ, BTC sẽ trao các giải đồng hạng trên cơ sở luân chuyển 

giá trị và số lượng giải ở mức thấp hơn. Giá trị giải thưởng sẽ dựa trên tổng giá trị giải thưởng 

của các hạng mục chia đều cho các thí sinh đạt giải đồng hạng. Theo đó, số lượng ở hạng 

mục giải thấp hơn kế tiếp sẽ giảm đi tương ứng.  

- Đối với hạng mục giải Ba, nếu số lượng giải đồng hạng nhiều hơn số lượng giải trong cơ 

cấu theo thể lệ, giá trị giải thưởng tiền mặt sẽ dựa trên tổng giá trị giải thưởng hợp lệ còn lại 
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của hạng mục giải Ba sau khi đã luân chuyển số lượng giải đồng hạng lên hạng mục giải cao 

hơn và chia đều cho các thí sinh đồng hạng.  

7. Một số lưu ý với các Thí sinh tham gia dự thi Cuộc thi TOEFL Primary 

Challenge năm học 2022 - 2023 

1. Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2022 - 2023 là cuộc thi tiếng Anh dành riêng cho học 

sinh Tiểu học (từ lớp 2 đến lớp 5). Các thí sinh không thuộc các khối lớp trên sẽ không đủ 

điều kiện tham gia dự thi. 

2. Thông tin đăng ký của thí sinh phải đảm bảo tính chính xác. Trong trường hợp thông tin 

có sai sót, BTC có thể huỷ bỏ kết quả thi của thí sinh. Các thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin 

của mình trên danh sách dự thi và thông báo cho BTC về những thông tin bị sai lệch.  

3. Thí sinh cần có mặt tại địa điểm thi trước Ca thi chính thức của mình 30 phút. Các thí sinh 

cần đọc kỹ giờ thi, ca thi của mình. Trong trường hợp thí sinh đến sai giờ thi, ca thi đã thông 

báo thì thí sinh sẽ không được tham gia dự thi. 

4. Các thí sinh đạt giải không tham dự Lễ Tổng kết và Trao giải theo quy định của BTC có 

thể liên hệ để nhận giải thưởng tại văn phòng của IIG Việt Nam. Giải thưởng của Cuộc thi sẽ 

được phát trong Vòng 2 tháng tính từ ngày tổ chức Lễ Tổng kết Cuộc thi. Nếu thí sinh không 

đến nhận giải trong thời gian quy định, giải thưởng sẽ không còn giá trị hiệu lực. Tất cả mọi 

bổ sung, thay đổi và điều chỉnh có liên quan đến giải thưởng (tiền mặt, quà tặng, giấy khen 

và phiếu điểm) cần được gửi đến BTC trước thời hạn 02 tháng. Sau thời gian đó, BTC sẽ 

không giải quyết các trường hợp điều chỉnh nói trên. 

5. Các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra cuộc thi sẽ được BTC cân nhắc theo tình huống 

thực tế và xử lý theo quy định. Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng. 

Để biết thêm thông tin về Cuộc thi, vui lòng liên hệ với BTC cuộc thi theo địa chỉ:  

Facebook TOEFL Vietnam: https://www.facebook.com/toeflvietnam/ 

Group Facebook “TOEFL Challenge – Cùng con khám phá chuẩn tiếng Anh quốc tế”: 

https://www.facebook.com/groups/toeflchallenge 

Email: toefl.dn@iigvietnam.edu.vn 

Hotline: 02363 565 888 (Ext: 600/601)/ 0904337567 

 

 

 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  

CUỘC THI 

 

 

 

 

Đoàn Hồng Nam 

Tổng Giám đốc IIG Việt Nam 
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