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V/v tham gia kỳ thi tài năng IELTS 

lần thứ I, năm 2020   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày    tháng 02 năm 2021 

     Kính gửi: 

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh; 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố. 

 Căn cứ Công văn số 10/CV/KHCN ngày 22/01/2021 của Trung tâm phát 

triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (SGDĐT) đề nghị các đơn vị thông báo đến học 

sinh, sinh viên về kỳ thi tài năng IELTS lần thứ I năm 2020 như sau: 

I. Mục đích của Kỳ thi 

 Nhằm tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tiếng Anh, góp phần thúc đẩy 

phong trào học ngoại ngữ tại Việt Nam; đồng thời tạo cơ hội cho thanh niên Việt 

Nam nâng cao trình độ ngoại ngữ, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế, phát triển sử 

nghiệp, giúp cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhà quản lý giáo dục đánh giá 

đúng thực chất việc dạy, học và năng lực tiếng Anh của học sinh theo chuẩn quốc 

tế 

II. Đối tượng tham dự Kỳ thi 

Công dân có quốc tịch Việt Nam; học sinh từ lớp 8 đến lớp 12; không bao 

gồm những người có chứng chỉ IELTS còn hiệu lực từ 8.0 trở lên. 

III. Địa điểm, nội dung và hình thức thi 

 - Thí sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://ieltstalent.vn. 

 - Thí sinh thi tại các tỉnh, thành phố đang học tập. 

 - Nội dung và hình thức thi (có Thể lệ Kỳ thi kèm theo). 

IV. Thời gian tổ chức Kỳ thi 

 Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Kỳ thi từ tháng 10/2020 đến tháng 09/2021 

với vòng thi tháng trên máy tính, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên 

thời gian tổ chức thay đổi như sau: từ tháng 01/2021 dến tháng 9/2021.  

http://ieltstalent.vn/


Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, chi tiết xin liên 

hệ với phòng khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục, công nghệ thông tin Sở 

GDĐT, điện thoại 0262.3817.146 hoặc truy cập địa chỉ http://ieltstalent.vn; 

http://tainangviet.vn, điện thoại 024.35772351 (đ/c Lê Thị Hải Linh). 

               
Nơi nhận:                            
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở;                                          

- Lưu: VT, KTKĐCLGD-CNTT.                                                            

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
 

http://ieltstalent.vn/
http://tainangviet.vn/
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