BAN TỔ CHỨC
CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIẾNG ANH
LẦN THỨ VII – HẢI PHÒNG 2020

THÔNG BÁO GIA HẠN
CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIẾNG ANH LẦN THỨ VII – HẢI PHÒNG 2020

Trên cơ sở tình hình thực tiễn tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch
tiếng Anh lần thứ VII – Hải Phòng 2020 quyết định sửa đổi Thể lệ và gia hạn cuộc
thi với các nội dung cụ thể như sau:
1– Thi trực tuyến Vòng 1 (Phần 1): Đến hết 24g00 ngày 21/11/2020.
2– Thi trực tuyến Vòng 1 (Phần 2): Tổ chức vào 3 khung giờ khác nhau (8g00,
13g00 và 20g00) trong ngày 22/11/2020 (Chủ nhật).
Thí sinh đạt từ 24 điểm (60%) Vòng 1 (Phần 1) trở lên sẽ tham gia Vòng 1 (Phần
2). Ban Tổ chức sẽ gửi email tới những thí sinh đủ điều kiện tham gia Vòng 1
(phần 2) vào ngày 22/11/2020 (trước giờ thi đầu tiên). Thí sinh cần kiểm tra email
thường xuyên và liên hệ Ban Tổ chức khi cần thiết.
3– Thi viết tự luận cho Top 10 mỗi bảng: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày
27/11/2020.
4– Hủy bỏ phần thi hùng biện online qua video (Phần 4).
5- Phỏng vấn Top 10 mỗi bảng: Ngày 29/11/2020.
Ban Tổ chức sẽ thông báo 05 thí sinh mỗi Bảng tham gia Vòng 2 (Chung khảo)
ngay sau khi kết thúc phỏng vấn.
6- Các nội dung khác (Tập huấn, hoạt động bên lề, Vòng Chung khảo): có
lịch biểu không thay đổi, vẫn diễn ra theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng thông báo. Mọi thông tin cần được giải đáp xin
liên hệ với Ban Tổ chức: Điện thoại: (0225) 3 747865; Email:
haiphongenglishchampion@gmail.com
Website: http://huunghi.haiphong.gov.vn hoặc https://haiphongcontest.com
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