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1. Giới thiệu
Cuộc thi 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 là
TOEFL Primary và TOEFL Junior của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) để
làm tiêu chuẩn đánh giá các thí sinh tham dự. Sau Vòng thi cấp Thành phố, các thí sinh
được cấp Phiếu điểm có giá trị toàn cầu công nhận năng lực sử dụng Tiếng Anh của
người tham dự.
2. Đơn vị tổ chức
Cuộc thi Tiếng Anh TOEFL Primary Challenge năm học 2021-2022 được phối hợp
tổ chức bởi Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM và
Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam - Đại diện Quốc gia của 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 2021-2022) đăng ký trên tinh thần tự
nguyện.
Với kết quả đạt được, phụ huynh và giáo viên có thể đánh giá được năng lực tiếng Anh
của học sinh theo bảng quy đổi giữa các bài thi TOEFL với Khung năng lực Ngoại ngữ
Châu Âu (CEFR), như sau:
Đối với học sinh bậc Tiểu học:
Cấp

Tiểu
học

TOEFL Primary

Lớp

Khung năng lực Ngoại
Ngữ Châu Âu (CEFR)

Cấp độ 1

2

A1 -

2 sao

3

A1

3 sao

4

A2 -

4 sao

5

A2

Cấp độ 2

3 huy hiệu
4 huy hiệu
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Đối với học sinh bậc Trung học Cơ sở:
Khung năng lực
Cấp

TOEFL Junior

Lớp

Ngoại Ngữ Châu Âu
(CEFR)

6

A2 +

655

7

A2 ++

685

8

B1 -

715

9

B1

745

THCS

4. Nội dung tổ chức cuộc thi
4.1. Lịch trình tổ chức thi
Cuộc thi bao gồm 02 vòng với lịch trình dự kiến như sau:
Vòng thi

Vòng thi cấp Thành phố

Vòng Chung kết
Quốc gia

Tổng kết và
trao giải

(dự kiến)

(dự kiến)

(dự kiến)

14/05/2022

26/06/2022

Tháng 7/2022

Thi bài thi TOEFL Primary
cấp độ 2

Thi bài thi TOEFL
Junior

Ngày thi
Nội dung thi
Địa điểm

Theo thông báo của Ban tổ chức

4.2. Nội dung chi tiết các vòng thi
4.2.1. Hỗ trợ từ phía IIG Việt Nam
Để giúp cho học sinh làm quen và tự tin đăng ký dự thi Vòng thi cấp Thành phố, IIG
Việt Nam sẽ cung cấp bài thi thử trực tuyến cho học sinh trải nghiệm.
Lịch thi trải nghiệm dự kiến: Từ ngày 09 tháng 03 đến ngày 13 tháng 03 năm 2022
Hạn đăng ký: Ngày 28/02/2022
Cách thức đăng ký:
Các Trường khi đăng ký cho học sinh làm bài thi trải nghiệm, vui lòng thực hiện theo
các bước sau:
Đăng ký tại nhà trường nơi thí sinh theo học
Trường hợp 1: Học sinh tự đăng ký qua hệ thống
Học sinh tự đăng ký tham dự theo đường link trực tuyến
https://toeflchallenge.iigvietnam.com/tp-hcm/dang-ky/ của IIG Việt Nam theo hướng
dẫn đính kèm.
Trường hợp 2: Nhà trường đăng ký cho học sinh
- Bước 1: Học sinh đăng ký theo form excel mẫu của BTC gửi nhà trường;
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- Bước 2: Nhà trường upload danh sách thí sinh đăng ký lên hệ thống theo đường link
trực tuyến https://toeflchallenge.iigvietnam.com/tp-hcm/import/ của IIG Việt Nam
theo hướng dẫn đính kèm.
Tài khoản để import danh sách theo trường:
User: hcm.toefl
Pass: 123456abc@
Sau đó Trường gửi email xác nhận đã import danh sách thành công với BTC qua địa chỉ
email: toefl.hcm@iigvietnam.edu.vn
Lưu ý:
- 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
khi cho thí sinh dự thi;
- Thông tin về mã code dự thi trải nghiệm sẽ được BTC thông báo tới nhà trường và gửi
Email, SMS cho phụ huynh thí sinh tham dự;
- Trong quá trình làm bài nếu gặp các sự cố như mất điện, máy tính sập nguồn, mất
internet,… thì thí sinh vẫn có thể đăng nhập vào hệ thống để làm bài 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 (Sáng: 8h00-12h00; Chiều: 13h30-21h00) 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 thí sinh có thể lên kế hoạch cải thiện năng lực
tiếng Anh để tự tin đăng ký Vòng thi cấp Thành phố (kết quả vòng thi trải nghiệm trực
tuyến không ảnh hưởng tới việc đăng ký dự thi Vòng thi cấp Thành phố của thí sinh và
không sử dụng để xét thành tích trong Cuộc thi TOEFL Primary Challenge).
4.2.2. Vòng thi cấp Thành phố
- Học sinh thi bài thi TOEFL Primary cấp độ 2
+ Cấu trúc bài thi: Gồm 72 câu, thi trong vòng 60 phút (không kể thời gian làm thủ tục)
+ Hình thức thi: Thi trên giấy
- Đối tượng dự thi: Tất cả các học sinh yêu thích môn học Tiếng Anh (học sinh tham
gia trên tinh thần tự nguyện)
- Lệ phí thi: 560.000 VND/ thí sinh
- Thời gian thi dự kiến: Ngày 14/05/2022 (Thứ bảy)
- Hạn chót đăng ký và đóng lệ phí: Ngày 14/04/2022
- Kết quả:
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 Kết quả Vòng thi cấp Thành phố 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 thi cấp Thành phố đều được nhận Phiếu điểm
TOEFL Primary quốc tế có giá trị trên toàn cầu do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa
Kỳ (ETS) cấp. Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày thi chính thức, Ban tổ chức sẽ
công bố cách thức nhận Phiếu điểm trên website của Ban tổ chức.
 Các thí sinh có nhu cầu nhận chứng chỉ: sẽ đóng thêm lệ phí 120.000 VNĐ tại
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM (Số 66,68
Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1).
 Lưu ý: Nếu thí sinh đã đăng ký và nộp lệ phí tham dự cuộc thi nhưng vì lý do bất
khả kháng (được Ban tổ chức phê duyệt) không thể tham gia dự thi Vòng thi cấp
Thành phố theo thời gian do Ban tổ chức đưa ra, thí sinh có thể được chuyển ngày
thi TOEFL Primary theo lịch thi định kỳ của Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học thuộc
Sở GD & ĐT TP. HCM. 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 2021-2022. Các thí sinh không tham gia dự thi TOEFL Primary
theo lịch thi định kỳ của Sở sẽ không được hoàn lại lệ phí thi.
Các thông tin chính thức về cuộc thi sẽ được Ban tổ chức đăng tải đồng thời trên
website của Sở GD&ĐT Tp.HCM: www.hcm.edu.vn và website IIG Việt Nam:
www.iigvietnam.com
4.2.3. Vòng Chung kết Quốc gia
Bài thi TOEFL Junior:
- Cấu trúc bài thi TOEFL Junior: Gồm 126 câu hỏi, thi trong vòng 115 phút (không
kể thời gian làm thủ tục)
- Hình thức thi: Thi trên giấy
- Đối tượng dự thi: 100 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng thi cấp Thành phố (50 thí
sinh có điểm cao nhất khối 2- 3 và 50 thí sinh có điểm cao nhất của khối 4- 5 ) sẽ được
Ban tổ chức gửi thông báo đến nhà trường và thông báo danh sách trên website của Ban
tổ chức.
- Lệ phí thi: Ban tổ chức tài trợ 100% lệ phí thi
- Thời gian dự kiến thi: 26/06/2022 (Chủ nhật)
- Kết quả:
 Kết quả Vòng 2 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 2 đều được nhận Phiếu điểm TOEFL Junior có
giá trị Quốc tế do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp. Sau 30 ngày làm
việc kể từ ngày thi chính thức Ban tổ chức sẽ công bố cách thức nhận Phiếu điểm
trên website của Ban tổ chức.
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 Kết quả của Vòng chung kết Quốc gia sẽ được sử dụng để xét giải thưởng cá
nhân.
5. Cách thức đăng ký tham dự:
- Bước 1: Thí sinh đăng ký & đóng lệ phí dự thi tại nhà trường;
- Buớc 2: Trường tổng hợp danh sách (theo file mẫu) và lệ phí thi của thí sinh dự thi gửi
về Phòng GD&ĐT trực thuộc.
Đường link để tải file mẫu: http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/downloadsample
- Buớc 3: Phòng GD&ĐT tổng hợp danh sách để đăng ký online:
a) Đăng ký tài khoản:
Các Phòng GD&ĐT vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được hỗ trợ về
việc đăng ký và cấp tài khoản để tiến hành đăng ký online.
Hotline hỗ trợ: (028) 38.291.023 (thầy Gia Huy).
b) Đăng ký online:
- Truy cập website: http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn => Đăng nhập tài
khoản => Chọn đúng ngày thi và cấp độ thi => Upload file dữ liệu đã chuẩn bị sẵn =>
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết quy trình đăng ký tại website:
http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/help
* Lệ phí được chuyển khoản đến Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thành phố Hồ Chí
Minh theo thông tin sau:
 Tên tài khoản: Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh
 Số TK: 31010000466009
 Mở tại: Ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh TPHCM (BIDV)
 Nội dung chuyển khoản: Số ĐT. PGD QUAN XX. MA DAT CHO SO YY
Ví dụ: 0909455112. PGD Q1. MADAT CHO 123
 Hạn đăng ký: Thí sinh đăng ký tham dự Vòng thi cấp Thành phố tại trường muộn
nhất là ngày 14/04/2022
6. 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 01 trong các
giấy tờ tùy thân: Bản sao giấy khai sinh/hộ chiếu, thẻ học sinh hoặc xác nhận của nhà
trường.
- TOEFL Primary Challenge là một cuộc thi theo tiêu chuẩn Quốc tế nên các thí sinh
tham gia dự thi không được mang theo bút chì, giấy nháp hoặc 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 (Ban tổ chức sẽ cung cấp bút chì có tẩy cho thí sinh).
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7. Cơ cấu giải thưởng và cách thức bình xét giải cấp Thành phố Hồ Chí Minh
7.1. Cơ cấu Giải thưởng
7.1.1. Giải Cá nhân
 02 Giải Nhất (gồm 01 Giải nhất khối 2-3 và 01 Giải nhất khối 4-5)
 01 phiếu quà tặng trị giá 3.000.000 đồng
 Quà tặng của Ban tổ chức
 Bài thi thành phần Tin học cho học sinh Tiểu học IC3 Spark và tài khoản ôn tập
bài thi IC3 Spark
 Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT
 Huy chương
 04 Giải Nhì (gồm 02 Giải nhì khối 2-3 và 02 Giải nhì khối 4-5)
 01 phiếu quà tặng trị giá 2.000.000 đồng
 Quà tặng của Ban tổ chức
 Bài thi thành phần Tin học cho học sinh Tiểu học IC3 Spark và tài khoản ôn tập
bài thi IC3 Spark
 Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT
 Huy chương
 06 Giải Ba (gồm 03 Giải ba khối 2-3 và 03 Giải ba khối 4-5)
 01 phiếu quà tặng trị giá 1.000.000 đồng
 Quà tặng của Ban tổ chức
 Bài thi thành phần Tin học cho học sinh Tiểu học IC3 Spark và tài khoản ôn tập
bài thi IC3 Spark
 Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT
 Huy chương
 50 Giải Khuyến Khích (gồm 25 Giải khuyến khích khối 2-3 và 25 Giải khuyến
khích khối 4-5)
 Bài thi thành phần Tin học cho học sinh Tiểu học IC3 Spark và tài khoản ôn tập
bài thi IC3 Spark
 Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM.
7.1.2. Giải Tập thể
 10 Giải Trường đạt thành tích xuất sắc.
 Kỷ niệm chương và Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM
 5 Giải Phòng GD&ĐT đạt thành tích xuất sắc
 Kỷ niệm chương và Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM
7.2. Cách thức bình xét và trao giải
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7.2.1. Đối với giải cá nhân
- Đối tượng thí sinh được xét giải là các thí sinh tham dự Vòng chung kết Quốc gia –
Cuộc thi TOEFL Primary Challenge năm học 2021-2022.
- Mỗi giải được xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, lần lượt theo kết quả Vòng
chung kết Quốc gia đến kết quả Vòng thi cấp Thành phố.
- 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, Ban tổ chức sẽ trao các giải đồng hạng:
+ Đối với một hạng mục giải Nhất, Nhì ban tổ chức 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.
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 Nhì và chia đều cho các thí sinh đồng hạng.
7.2.2. Đối với giải tập thể
- Giải tập thể được xét theo kết quả và 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 Thành phố 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 Thành phố.
8. Cơ cấu Giải thưởng và cách thức bình xét giải cấp Quốc gia
8.1. Cơ cấu Giải thưởng Quốc gia
01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 10 giải Khuyến khích
8.2. Cách thức bình xét và trao giải
- Căn cứ vào kết quả Vòng chung kết Quốc gia của thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh
cùng kết quả của thí sinh tại các khu vực thi trên cả nước, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra
những thí sinh xuất sắc nhất để trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 10 giải
Khuyến khích 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, Ban tổ chức 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.
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 Một số lưu ý với các Thí sinh tham gia dự thi Cuộc thi TOEFL Primary
Challenge năm học 2021-2022:
1. Cuộc thi TOEFL Primary Challenge 2021-2022 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 Ban tổ chức về những thông
tin bị sai lệch.
3. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi chính thức của mình 30 phút. Các
thí sinh cần đọc kỹ thời gian thi của mình. Trong trường hợp thí sinh đến sai giờ thi đã
thông báo thì thí sinh sẽ không được tham gia dự thi.
4. Các thí sinh không tham dự Lễ Tổng kết và Trao giải theo quy định của Ban tổ chức
có thể liên hệ để nhận giải thưởng tại văn phòng của IIG Việt Nam chi nhánh TPHCM.
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 phải gửi đến Ban tổ chức
trước thời hạn 2 tháng. Sau thời gian đó, Ban tổ chức 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 Ban tổ chức cân nhắc
theo tình huống thực tế và xử lý theo quy định; quyết định của Ban tổ chức sẽ là quyết
định cuối cùng.
Để biết thêm thông tin về Cuộc thi, vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.hcm.edu.vn hoặc www.iigvietnam.com
Email: ttngoaingutinhocsgdhcm@gmail.com
Điện thoại: (028) 38. 291.023 (thầy Gia Huy)
(028) 38. 291.231 (cô Hạnh)
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