
 

THỂ LỆ CUỘC THI  

VÔ ĐỊCH CAMBRIDGE DÀNH CHO  

HỌC SINH THCS 2017 

(CAMBRIDGE JUNIOR ACHIEVERS)  

 
 

1. Giới thiệu 

Cuộc thi Vô địch tiếng Anh Cambridge Junior 2017 là cuộc thi đánh giá khả năng sử 

dụng tiếng Anh dành cho học sinh THCS (khối 6,7& 8). Đây là cuộc thi sử dụng bài thi 

chuẩn quốc tế Cambridge, kết quả được đánh giá bởi đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài 

và phản ánh khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh một cách toàn diện. 

2. Đơn vị tổ chức & tài trợ 

Đơn vị tổ chức: Ocean Edu Việt Nam – Hệ thống Anh ngữ quốc tế với hơn 30 chi nhánh 

tại 22 tỉnh thành trên cả nước. 

Đơn vị tài trợ: Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát. 

3. Đối tượng dự thi 

 Học sinh đăng kí dự thi theo đơn vị trường (học sinh khối lớp 6, 7, 8, năm học 

2016-2017); 

 Học sinh đang học tại Ocean Edu Việt Nam; 

 Học sinh đăng ký theo hình thức trực tuyến (online);  

4. Giải thưởng 

 Học bổng trọn đời các khóa TOEFL với 100% giáo viên nước ngoài tại Ocean 

Edu Việt Nam; 

 Hàng trăm phần quà hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ 

đồng. 

5. Cách thức đăng ký tham dự 

5.1. Đối với thí sinh đăng ký dự thi theo trường: 

 Thí sinh đăng ký tham dự thi với đại diện nhà trường nơi thí sinh đang theo học; 

 Nhà trường tổng hợp danh sách đăng ký dự thi và gửi tới chi nhánh Ocean Edu 

Việt Nam trên khu vực của mình; 

 Chi nhánh Ocean Edu và Nhà trường phối hợp tổ chức (Vòng 1). 

5.2. Đối với thí sinh đang học tại các chi nhánh của Ocean Edu:  

 Chi nhánh tổng kết số lượng học sinh tại chi nhánh mình và tổ chức Vòng loại tại 

chi nhánh; 

 Nếu học sinh đang học tại chi nhánh trùng với trường liên kết cùng Ocean Edu, học 

sinh có thể tự chọn đăng ký dự thi tại trường hoặc tại chi nhánh; 

5.3. Đối với thí sinh đăng ký online: 

 Thí sinh đăng ký qua landing page của cuộc thi: 

http://cambridgejunior.ocean.edu.vn/ 

http://cambridgejunior.ocean.edu.vn/


 Thí sinh sẽ được tham gia thi Vòng 1 cùng thí sinh đang học tại các chi nhánh của 

Ocean Edu; 

 

6. Lịch trình tổ chức cuộc thi 

Vòng thi 

Vòng loại 

cấp trường (Vòng 1) 
25/03/2017- 26/04/2017 

Vòng loại 

liên trường (Vòng 2) 
15/05/2017-05/06/2017 

Vòng chung kết toàn 

quốc (Vòng 3) 
10/06/2017

 

Nội dung thi 

Thi bài thi Cambridge 

KET 

Gồm 3 phần thi: Easy 

Round, Moderate 

Round, Difficult Round 

Thi bài thi Cambridge 

FCE 

Địa điểm 
Tại các trường tham gia  Tại các trường đăng cai 

địa điểm  

Thủ đô Hà Nội  

 

6.1. Vòng 1: THI VÒNG LOẠI CẤP TRƯỜNG (School level) 

*VÒNG LOẠI CẤP TRƯỜNG là cuộc cạnh tranh của 5 trường trong cùng một khu vực. Mỗi 

trường sẽ tổ chức thi bài thi Cambridge dành cho toàn bộ các em học sinh khối 6,7&8 và lựa 

chọn ra 20 bạn học sinh xuất sắc nhất, đại diện cho trường bước tiếp vào Vòng 2 của cuộc thi.  

- Hình thức dự thi: sử dụng đề thi Cambridge KET gồm  

o Phần thi Đọc và Viết: 9 phần/60 điểm trong 1 tiếng 10 phút; 

o Phần thi Nghe: 5 phần/25 điểm trong 40 phút 

o Tổng: 85 điểm trong 1tiếng 50 phút (không kể thời gian làm thủ tục dự thi); 

- Thời gian tổ chức thi: 25/03/2017 – 26/04/2017 

- Hình thức thi: Thi trên giấy; 

- Lệ phí thi: BTC hỗ trợ 100% lệ phí thi; 

- Kết quả: Kết quả Vòng 1 sẽ được thông báo trên website Ocean Edu Việt Nam, fanpage 

các chi nhánh và thông báo trực tiếp tới các trường có thi sinh tham dự. 

- Kết thúc Vòng 1, các thí sinh được lọt vào Vòng 2 sẽ được BTC ôn luyện miễn phí. 

6.2.  Vòng 2: THI VÒNG LOẠI CẤP LIÊN TRƯỜNG (Inter – School Level) 

*VÒNG LOẠI CẤP LIÊN TRƯỜNG là cuộc cạnh tranh của 100 học sinh xuất sắc nhất của 5 

trường THCS được lựa chọn trong Vòng Loại Cấp Trường và top 20 học sinh dự thi theo hình 

thức đăng ký tại các chi nhánh Ocean Edu. 

- Hình thức dự thi: Gồm 3 phần thi Easy Round, Moderate Round, Difficult Round; 

 Easy Round:  



Phần thi Easy Round là phần thi theo nhóm theo đó các học sinh sẽ được phân về 

các đội (theo đơn vị trường), mỗi đội sẽ có 5 phút để thực hiện phần thi của mình 

bằng tiếng Anh. Bài dự thi được thể hiện dưới các hình thức: nhảy, đóng kịch, đọc 

thơ, hát, múa…hoặc các kỹ năng thuyết trình khác theo chủ đề GIẢI CỨU THẾ 

GIỚI – Anh hùng, Nữ anh hùng hoặc Siêu nhân. Số điểm tối đa cho vòng thi này 

là 50 điểm, được đánh giá dựa theo các tiêu chí: trang phục (10 điểm); tinh thần 

đồng đội (10 điểm); khả năng sử dụng, thực hành tiếng Anh (15 điểm) và mức độ 

khó của bài dự thi (15 điểm). 

 Moderate Round: Phần thi Moderate Round là phần thi giữa các cá nhân với 

nội dung thi “Word Formation” –Sự hình thành từ tiếng Anh. Tổng điểm cho 

phần thi này là 50 điểm. 

 Difficult Round: Dựa vào số điểm tổng từ 2 phần thi Easy Round và Moderate 

Round, 10 bạn học sinh có số điểm cao nhất của mỗi trường sẽ được lựa chọn tiếp 

tục tham gia vào phần thi Difficult Round. 

50 bạn học sinh đại diện 5 trường sẽ tham gia làm bài kiểm tra Cambridge PET 

với 4 kỹ năng tiếng Anh: 

o Đọc: 5 phần/35 điểm  

o Viết: 3 phần/25 điểm 

o Nghe: 4 phần/25 điểm 

o Nói: 4 phần (2-3 phút) 

o Tổng thời gian cho vòng thi này là 2 tiếng 10 phút. 

BTC sẽ chọn ra 10 học sinh xuất sắc nhất của mỗi cụm thi bước vào Vòng 3 

(vòng chung kết toàn quốc). 

- Thời gian: 15/05/2017 – 05/06/2017 

- Lệ phí thi: BTC hỗ trợ 100% lệ phí thi; 

- Kết quả: Kết quả Vòng 2 sẽ được thông báo trên website Ocean Edu Việt Nam, fanpage 

các chi nhánh và thông báo trực tiếp tới các trường có thi sinh tham dự. 

- Kết thúc Vòng 2, các thí sinh được lọt vào Vòng 3 sẽ được BTC ôn luyện để tham gia dự 

thi Vòng 3. 

6.3.  Vòng 3: CHUNG KẾT TOÀN QUỐC (Final Nationwide Round) 

*VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC là cuộc cạnh tranh của các thí sinh xuất sắc nhất được lựa 

chọn trong Vòng Loại Cấp Trường, mỗi cụm thi sẽ có 10 học sinh xuất sắc tham gia. Top 10 thí 

sinh xuất sắc nhất sẽ được vinh danh và trao thưởng. 

- Hình thức dự thi: Học sinh sẽ làm bài thi Cambridge FCE,  

o Đọc: 7 phần trong 1 tiếng 15 phút (chiếm 40% tổng điểm) 

o Viết: 2 phần trong 1 tiếng 20 phút (chiếm 20% tổng điểm) 

o Nghe: 4 phần trong 40 phút (chiếm 20% tổng điểm) 

o Nói: 4 phần (2-5 phút) (chiếm 20% tổng điểm) 

o Tổng thời gian cho Vòng 3 dự kiến là 3 tiếng 30 phút.  



- Thời gian dự kiến: 10/06/2017 

- Địa điểm dự kiến: Hà Nội 

 

7. Giấy tờ tham dự cuộc thi 

- Thí sinh dự thi mang theo Phiếu Dự Thi 

- Trong trường hợp thí sinh không có Phiếu Dự Thi, thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân 

gồm: Bản photo giấy khai sinh/hộ chiếu (không cần công chứng) hoặc xác nhận của nhà 

trường.. 

-Thí sinh tham gia dự thi không được mang theo bất cứ tài liệu, thiết bị tin học, viễn 

thông như: Điện thoại di động, máy nhắn tin, thiết bị sao lưu... vào phòng thi. 

8. Cơ cấu giải thưởng (dự kiến) 

8.1.  Cách thức bình xét và trao giải 

Trong trường hợp nhiều thí sinh có kết quả dự thi tại ba vòng thi cao nhất và bằng nhau 

và nhiều hơn cơ cấu giải thưởng quy định, BTC sẽ trao các giải đồng hạng và giá trị giải 

thưởng sẽ được lấy dựa trên tổng giá trị giải thưởng theo cơ cấu quy định và chia đều cho 

các thí sinh đạt giải. 

8.2. Cơ cấu giải thưởng 

8.2.1. Giải vòng loại cấp trường 

 Học sinh đạt giải Nhất của vòng loại cấp trường nhận được suất học bổng 70% cho 

khóa học luyện thi TOEFL (trị giá lên tới 5.376.000đ); 

 Học sinh đạt giải Nhì của vòng loại cấp trường nhận được suất học bổng 60% cho 

khóa học luyện thi TOEFL (trị giá lên tới 4.608.000đ); 

 Học sinh đạt giải Ba của vòng loại cấp trường nhận được suất học bổng 50% cho 

khóa học luyện thi TOEFL (trị giá lên tới 3.840.000đ); 

 Top 10 học sinh xuất sắc nhất nhận được 01 áo phông Ocean Edu; 

8.2.2. Giải vòng loại cấp liên trường 

 Học sinh đạt giải Nhất của vòng loại cấp trường nhận được suất học bổng 100% cho 

khóa học luyện thi TOEFL (trị giá lên tới 7.680.000đ); 

 Học sinh đạt giải Nhì của vòng loại cấp trường nhận được suất học bổng 80% cho 

khóa học luyện thi TOEFL (trị giá lên tới 6.144.000đ); 

 Học sinh đạt giải Ba của vòng loại cấp trường nhận được suất học bổng 70% cho 

khóa học luyện thi TOEFL (trị giá lên tới 5.376.000đ); 

 Học sinh nằm trong TOP 4-10, mỗi học sinh nhận được suất học bổng 60% cho 

khóa học luyện thi TOEFL (trị giá lên tới 4.608.000đ/suất); 

 Top 10 học sinh xuất sắc nhất mỗi điểm thi nhận được 1 balo hoặc mũ bảo hiểm 

Ocean Edu; 

8.2.3. Giải vòng chung kết quốc gia 

 Học sinh đạt giải Nhất của vòng chung kết quốc gia nhận được suất học bổng trọn 

đời cho khóa học luyện thi TOEF cùng quà tặng và Cúp, Huy chương từ BTC; 



 Học sinh đạt giải Nhì của vòng chung kết quốc gia nhận được 03 suất học bổng 

100% cho khóa học luyện thi TOEFL (trị giá lên tới 23.040.000đ) cùng quà tặng và 

Cúp, Huy chương từ BTC; 

 Học sinh đạt giải Ba của vòng chung kết quốc gia nhận được 02 suất học bổng 

100% cho khóa học luyện thi TOEFL (trị giá lên tới 15.360.000đ), Cúp, Huy 

chương từ BTC; 

*Các khóa học TOEFL có thể được chuyển đổi thành các khóa tiếng Anh giao tiếp thông thường.  

8.2.4.  Giải phụ cho phần thi Comical skit performances 

 01 Giải Nhất: 01 suất học bổng 70% cho khóa học bất kỳ cùng Cup từ BTC; 

 01 Giải Nhì: 01 suất học bổng 60% cho khóa học bất kỳ cùng Cup từ BTC; 

 01 Giải Ba: 01 suất học bổng 50% cho khóa học bất kỳ cùng Cup từ BTC; 

 Chứng nhận cho các học sinh đạt giải; 

Ghi chú: Học bổng không được chuyển nhượng cho người khác; Nếu thí sinh đạt nhiều học 

bổng ở mỗi vòng thi, thí sinh sẽ được nhận toàn bộ các học bổng; Thí sinh có thể đăng ký một 

khóa học một lần. 

 

Một số lưu ý với các Thí sinh tham gia dự thi Cuộc thi Vô địch tiếng Anh Cambridge 

Junior 2017  

1. 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. 

2. Đối với các thí sinh không tham dự phần trao giải tại VCK quốc gia theo quy định của 

BTC, các thí sinh có thể liên hệ để nhận giải thưởng tại văn phòng của Ocean Edu. Giải 

thưởng của Cuộc thi sẽ được phát trong vòng 1 tháng tính từ ngày trao giải. 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) cần phải gửi đến BTC trước thời hạn 1 tháng, sau thời gian đó, BTC sẽ 

không giải quyết các trường hợp điều chỉnh nói trên. 

3. Tại Vòng 3 (VCK quốc gia) diễn ra tại Hà Nội, các thí sinh sẽ tự túc phương tiện đi lại và 

ăn ở trong thời gian tham gia dự thi. 

4. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh ngoài ý muốn thì quyết 

định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng. 


