
 
 

 
 

 

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CUỘC THI MOSWC 2016 CẤP TRƯỜNG 
(Đối với các trường có tổ chức Vòng thi cấp trường) 

Để tuyển chọn được những thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho trường tham dự 

Vòng loại Quốc gia cuộc thi MOSWC 2016, Ban Tổ chức cuộc thi khuyến nghị các 

trường thực hiện cuộc thi cấp trường như sau: 

1. Thành lập Ban Tổ chức (BTC) cấp trường, thành phần do Hiệu 

trưởng/Giám đốc quyết định. 

2. Phát động thông tin về cuộc thi MOSWC 2016 cho học sinh, sinh viên toàn 

trường thông qua các hoạt động: 

- Gửi thông tin và tờ rơi về cuộc thi tới từng lớp, sinh viên của toàn trường; 

- Tiến hành triển khai phát động rộng rãi cuộc thi tại trường gồm: treo băng 

rôn cuộc thi trước cổng trường, dán poster cuộc thi tại bảng tin sinh viên của trường.  

- Đăng tải băng rôn quảng bá về cuộc thi trên website của Nhà trường, sử 

dụng hình ảnh do BTC cung cấp, trong thời gian cuộc thi diễn ra; 

- Đăng tải các tin tức về cuộc thi do BTC cung cấp trên website của Nhà 

trường. 

Để BTC có thể cung cấp các thông tin cập nhật và liên tục về cuộc thi, các 

trường tham dự cuộc thi vui lòng gửi thông tin về đầu mối phụ trách website của 

trường đính kèm với xác nhận tham dự cuộc thi qua email: mos@iigvietnam.com. 

 - Phối hợp với BTC để tổ chức hoặc cử đại biểu, đại diện trường, đại diện học 

sinh, sinh viên tham dự Lễ phát động cuộc thi MOSWC 2016 tại khu vực. 
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3. Tổ chức Vòng thi cấp trường để tuyển chọn đội tuyển dự thi Vòng loại 

Quốc gia theo quy trình như sau: 

• Tổ chức Vòng sơ loại cấp trường 

- Mục đích: giúp các thí sinh làm quen với cách thức thi bài thi MOS. 

- Nội dung thi đề xuất: nên sử dụng bộ phần mềm GMetrix để đánh giá và lựa 

chọn các học sinh xuất sắc. BTC hỗ trợ các trường với mức giá giảm 50% cho bộ 

phần mềm GMetrix.  

             Tổ chức Vòng chung kết cấp trường 

- Nội dung thi đề xuất: nên sử dụng bài thi MOS để làm tiêu chí lựa chọn. Thí 

sinh được lựa chọn là thí sinh có điểm số cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất. 

(Trong trường hợp có nhiều hơn 90 thí sinh tham dự Vòng chung kết cấp 

trường, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ chi phí nhân sự phục vụ công tác tổ chức thi). 

- Số lượng thí sinh cử tham dự Vòng loại quốc gia: 12 thí sinh (riêng các 

trường đại học có trường phổ thông chuyên trực thuộc cử tối đa 18 thí sinh). 

-   Hỗ trợ của BTC dành cho các trường tổ chức Vòng thi  cấp trường: 

BTC dành tặng các trường 1 bộ phần mềm luyện thi GMetrix (30 seat code license) 

khi đăng ký  mua gói 100 bài thi MOS. Trường có thể sử dụng đồng bộ Gmetrix để 

ôn  luyện, tổ chức vòng sơ loại và sử dụng 100 bài thi MOS này để tuyển chọn ra 12 

thí sinh xuất sắc tham dự Vòng loại Quốc gia hoặc sử dụng cho các thí sinh tự do của 

trường để thi. Trường có thể nhận đăng ký và tổ chức thi cho các thí sinh tự do cùng 

ngày tổ chức thi Vòng Chung kết cấp trường. Tuy nhiên kết quả của các thí sinh tự do 

này sẽ không được tính vào kết quả Vòng Chung kết cấp trường, mà được dùng để 

xét duyệt vào Vòng loại Quốc gia theo hình thức thí sinh tự do.  

4. Căn cứ vào kết quả thi tại Vòng thi cấp trường, trường lập danh sách thí 

sinh dự thi Vòng loại Quốc gia gửi về BTC cấp quốc gia. Bản mềm gửi về địa chỉ 
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email: mos@iigvietnam.com và bản cứng gửi về địa chỉ của BTC trước ngày 

28/3/2016 (theo dấu bưu điện của ngày nhận) tại địa chỉ: 

+ Tại miền Bắc: IIG Việt Nam - Trụ sở Hà Nội: 75 Giang Văn Minh, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội. Số điện thoại: (04) 3773 2411 (Máy lẻ: 174/398); 

+ Tại miền Trung: IIG Việt Nam – Văn phòng Đà Nẵng: 266 Trần Phú, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Số điện thoại: (0511) 3525 828; 

+ Tại miền Nam: IIG Việt Nam – Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 8, tòa nhà 538, 

đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 

(08) 39905 888 (Máy lẻ: 817/818). 

Chi tiết về việc lên kế hoạch và tổ chức thực hiện Vòng thi cấp truờng, vui 
lòng liên hệ với BTC để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. 
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