
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-GDPT 
 

V/v đặc cách học sinh giỏi tỉnh có 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi:     

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;   

- Hiệu trưởng các trường TH-THCS&THPT;  

- Trưởng phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. 
  

Nhằm động viên học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, năm học 2020-2021, Sở 

GDĐT tiếp tục đặc cách xét giải cho những thí sinh đăng kí dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh 

môn tiếng Anh lớp 9,10,11,12 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đầy đủ 4 kĩ năng) tương 

đương trình độ B2 trở lên, thuộc một trong các loại sau: 

1. Chứng chỉ TOEIC, 

2. Chứng chỉ TOEFL Paper (TOEFL CBT, hoặc TOEFL IBT), 

3. Chứng chỉ IELTS (Academic),  

4. Chứng chỉ Cambridge. 

Sở chỉ xét đặc cách cho những học sinh đang học ở khối lớp có tổ chức thi chọn 

học sinh giỏi tỉnh. Việc xếp giải công nhận học sinh giỏi tỉnh căn cứ trên kết quả chứng 

chỉ tiếng Anh của thí sinh (xem Phụ lục 1) với điều kiện chứng chỉ không quá 24 tháng 

tính đến ngày nhận hồ sơ. 

Sở đề nghị hiệu trưởng các trường THPT, trường TH-THCS&THPT; trưởng phòng 

GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi cho các thí sinh biết. Những thí 

sinh nào có nguyện vọng được đặc cách công nhận học sinh giỏi phải viết đơn đề nghị có 

xác nhận của cha/mẹ và hiệu trưởng (Phụ lục 3) kèm theo bản photocopy chứng chỉ tiếng 

Anh (có xác nhận của hiệu trưởng). Trường THPT/Phòng GDĐT lập danh sách đề nghị 

đặc cách (theo mẫu Phụ lục 2) và gửi hồ sơ (bản cứng và bản mềm) về Sở GDĐT trước 

ngày thi chọn học sinh giỏi tỉnh của khối lớp thí sinh đăng kí là 14 ngày (theo công văn 

thông báo của Sở GDĐT). Nơi nhận hồ sơ: ông Trần Giang Nam, Phòng Giáo dục Phổ 

thông, Sở GDĐT; email: trangiangnam@hatinh.edu.vn. 

(Công văn này thay thế Công văn số 1641/SGDĐT-GDPT ngày 24/9/2019)./. 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 
- Phòng KT&KĐCLGD; 

- Lưu: VT, GDPT. 

    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Anh 

mailto:trangiangnam@hatinh.edu.vn


Phụ lục 1: 

BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM CÔNG NHẬN ĐẶC CÁCH  

HỌC SINH GIỎI TỈNH MÔN TIẾNG ANH 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDPT ngày         /10/2020 của Sở GDĐT Hà Tĩnh) 

TT 

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm tối thiểu đạt đƣợc Giải đặc cách học sinh giỏi 

TOEIC 

(4 skills) 
TOEFL 

Paper 

TOEFL 

CBT 

 TOEFL 

IBT 
IELTS 

Cambridge 

(thang điểm mới) 
Lớp 

9 

Lớp 

10 

Lớp 

11 

Lớp 

12 

1 550 500 165 60 5,0 160 Ba    

2 600 513 183 65 5,5 170  Ba   

3 685 530 210 78 6,0 180 Nhì  Ba  

4 770 550 213 80 6,5 185  Nhất Nhì  Ba 

5 850 587 240 95 7,0 190  Nhất Nhì  

6 900 600 243 100 7,5 195   Nhất Nhì 

7 945 635 270 110 8,0 200    Nhất 

 

Phụ lục 2: 

TRƢỜNG/PHÒNG GDĐT……………. 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐẶC CÁCH CÔNG NHẬN  

HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ 
 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Nơi 

sinh 

Lớp 

đang 

học 

Trƣờng 

 

Ghi rõ 

Chứng chỉ 

đã thi 
(IELTS, 

TOEFL, 

Cambridge, 

….) 

Ngày, 

tháng, 

năm thi 

Kết quả 

(Overall 

score) 

Điểm thành phần 

(ghi các điểm thành phần tương ứng) 

Ghi 

chú 
Nghe Nói Đọc Viết 

Năng 

lực 

ngôn 

ngữ 

1.                

2.                

3.                

Lưu ý: Cần gửi kèm bản scan (hoặc bản chụp ảnh) các chứng chỉ đã có.   
    

         (Địa danh), ngày …… tháng ….. năm…..  

Ngƣời lập danh sách     Hiệu trƣởng/Trƣởng phòng GDĐT 

(Họ tên, số điện thoại)        (Kí tên, đóng dấu)  



Phụ lục 3: 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

ĐƠN XIN ĐẶC CÁCH XÉT HỌC SINH GIỎI TỈNH 

MÔN TIẾNG ANH LỚP …….. 

NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 

 

 

Tên em là: …………………………………………………. 

Học sinh lớp  ……….. Trường ………….  Phòng GDĐT …. (nếu là học sinh 

lớp 9). 

Em đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (ghi rõ tên chứng chỉ)………, đạt số 

điểm (ghi điểm tổng thể)……………,  ngày cấp (ghi rõ ngày/tháng/năm)………. . , do 

(ghi rõ tên tổ chức cấp chứng chỉ)……………………………….  cấp. 

Đối chiếu với Công văn số …….. /SGDĐT-GDPT ngày ……./10/2020 của Sở 

GDĐT Hà Tĩnh, em thấy mình có đủ điều kiện để được đặc cách xét Học sinh giỏi tỉnh 

môn tiếng Anh, Lớp ………, Giải………..  

Em hoàn toàn đồng ý nhận giải đặc cách và sẽ không tham gia làm bài thi viết ở 

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi tỉnh do Sở tổ chức trong năm học 2020-2021 này. 

Em cam đoan những thông tin em cung cấp là đúng sự thật. Nếu có gì gian dối, 

em xin chịu kỉ luật theo quy định hiện hành của Sở GDĐT.  

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

     (địa danh), ngày….. tháng….. năm……  

           Ngƣời làm đơn 

         (kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ý kiến của cha/mẹ học sinh   Xác nhận Hiệu trƣởng nhà trƣờng 
       (ghi rõ “Đồng ý” rồi kí và ghi rõ                  (Kí tên, đóng dấu) 

          họ tên của cha mẹ học sinh) 
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