
                                

 

 

THỂ LỆ 

VÒNG THI TRUYỀN CẢM HỨNG 
KÌ THI TÀI NĂNG IELTS LẦN  THỨ I 

 

Điều 1: Giới thiệu về Vòng thi Truyền cảm hứng 

Vòng Thi truyền cảm hứng là một phần thi đồng hành của kỳ thi Tài năng 

IELTS, với mong muốn chia sẻ, truyền cảm hứng, tạo động lực học tiếng Anh đối 

với các bạn trẻ tại Việt Nam. Kết quả của Vòng thi Truyền cảm hứng là độc lập, 

không liên quan tới kết quả Kỳ thi Tài năng IELTS. 

Điều 2. Đối tượng dự thi Vòng thi Truyền cảm hứng 

Là công dân Việt Nam dưới 30 tuổi (tính đến ngày 31/12/2021), hiện đang 

sinh sống, học tập trong và ngoài nước.  

Điều 3. Nội dung và hình thức dự thi  

 1. Thí sinh dự thi quay 01 video (tự quay bằng các thiết bị công nghệ hoặc 

quay từ các phòng thu chuyên nghiệp) thời lượng tối đa 2 phút với nội dung chia sẻ 

về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhằm khuyến khích, tạo động lực học tiếng 

Anh cho các bạn trẻ Việt Nam. 

2. Ngôn ngữ thể hiện trong video: tiếng Anh 

3. Thí sinh đăng kí dự thi tại: https://forms.gle/miTwT3eH3MMXhDtv5 

4. Thí sinh upload video dự thi lên Google Drive và gửi link Google Drive có 

chứa video dự thi, kèm theo thông tin cơ bản (họ và tên, năm sinh, nơi học tập, công 

tác) gửi cho Ban tổ chức qua email: ieltstalent.vn@gmail.com. 

5. Video dự thi sẽ được Ban Giám khảo chấm điểm và được đăng tải, bình 

chọn tại fanpage của Kỳ thi Tài năng IELTS: https://fb.com/ieltstalentvietnam 

(trong khoảng thời gian quy định, video nào gửi trước sẽ được xem xét đăng tải 

trước) 

Điều 4. Yêu cầu đối với video dự thi 

 - Video có nội dung lành mạnh, không vi phạm pháp luật, không trái với 

thuần phong mỹ tục, không có quảng cáo; thể hiện sự cạnh tranh lành mạnh 

 - Video không vi phạm bản quyền, các quy định của facebook đối với hình 

ảnh, âm thanh,… 

 - Chất lượng và độ phân giải của video: tối thiểu HD 720p  
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 - Không sử dụng các phần mềm làm thay đổi giọng nói tiếng Anh trong video 

 Video tham dự kỳ thi sẽ được Ban Tổ chức xem và sơ loại, nếu vi phạm yêu 

cầu trên sẽ bị lại khỏi Vòng thi. Thời gian xem xét sơ loại tối đa 02 ngày kể từ ngày 

Ban Tổ chức nhận được video 

 Điều 5. Cách thức chấm điểm  

1. Điểm số của thí sinh (tối đa 100 điểm), được tính bằng tổng điểm Ban 

Giám khảo (tối đa 80 điểm) và điểm bình chọn trên Fanpage của Kỳ thi Tài năng 

IELTS (tối đa 20 điểm) 

2. Cách tính điểm bình chọn  

- Điểm bình chọn được tính theo điểm tương tác. 

- Điểm tương tác được tính bằng lượt like/love và share trên fanpage của Kỳ 

thi, cụ thể như sau:  

+ Like/love = 01 điểm,  

+ Share = 03 điểm (mỗi tài khoản facebook chỉ được share 1 lần) 

- Cách quy đổi Điểm tương tác thành điểm bình chọn như sau: 

+ Video có điểm tương tác cao nhất sẽ được tính 20 điểm. Video có điểm 

tương tác cao thứ nhì sẽ được tính 19 điểm,….tương tự như vậy, giảm 01 điểm lần 

lượt cho các video có thứ hạng tiếp theo.  

+ Video có điểm tương tác đứng từ thứ 16 trở xuống sẽ nhận điểm bình chọn 

là 5 điểm. 

+ Video có điểm tương tác bằng 0 (không) thì điểm bình chọn bằng 0. 

 Điều 6. Giải thưởng Vòng thi 

1. Ban Tổ chức sẽ trao tối đa 07 giải thưởng cho 07 video có điểm số cao 

nhất, theo cơ cấu và giá trị như sau: 

- 01 giải Nhất: trị giá 5.000.000 đồng 

- 01 giải Nhì: trị giá 3.000.000 đồng 

- 02 giải Ba: mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng 

- 03 giải Khuyến Khích: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng 

2. Các thí sinh có video đạt giải được ban Tổ chức Kỳ thi Tài năng IELTS 

tặng giấy chứng nhận và có hình thức vinh danh phù hợp. 

Điều 7. Thời gian tham gia 

- Gửi video dự thi: từ ngày 01/8 đến ngày 20/8/2021 



                                

- Thời gian bình chọn: ngay sau khi video được đăng tải trên fanpage cho 

đến 12:00 ngày 25/8/2021 (video gửi dự thi sẽ được Ban Tổ chức xem và sơ loại 

trước khi quyết định đăng tải hoặc loại. Thời gian sơ loại tối đa 2 ngày kể từ khi Ban 

Tổ chức nhận được video của thí sinh) 

- Công bố kết quả: đầu tháng 9/2021. 

 Điều 8. Các quy định khác 

1. Thí sinh phải cung cấp trung thực, chính xác thông tin cá nhân theo mẫu 

đăng ký dự thi và thực hiện nghiêm các quy định của Ban tổ chức. 

2. Thông tin cá nhân của thí sinh có thể được Ban tổ chức sử dụng để thông 

báo kết quả thi, quảng bá, truyền thông cho Vòng thi Truyền cảm hứng và Kỳ thi Tài 

năng IELTS và các hoạt động khác liên quan đến tiếng Anh của Ban Tổ chức. 

3. Trong quá trình tổ chức, nếu có vấn đề phát sinh, Ban Tổ chức sẽ sửa đổi, 

bổ sung nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và thông báo rộng rãi. 

4. Thông tin liên hệ, trao đổi liên quan tới Kỳ thi: 

Website: https://ieltstalent.vn                          Email: ieltstalent.vn@gmail.com 

Fanpage: https://fb.com/ieltstalentvietnam    Youtube: https://bit.ly/2FUDGX4 

Hotline: 0968 68 7166 | 0968 68 7675 (trong giờ hành chính). 

 

 
TM. BAN TỔ CHỨC KỲ THI TÀI NĂNG IELTS 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học,  

Công nghệ và Tài năng trẻ 
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