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THỂ LỆ SÂN CHƠI “ĐẤU TRƢỜNG VIOEDU” 

Năm học 2022 – 2023 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin chung: 

1.1. Tên sân chơi: Đấu trường VioEdu. 

1.2. Đơn vị chỉ đạo: Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Cà Mau. 

1.3. Đơn vị tổ chức: Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu – Tập đoàn FPT. 

2. Mục đích: 

- Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động 

dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 

2016 – 2020 định hướng đến năm 2025”. 

- Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 

2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”. 

- Thực hiện Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ngày 10/05/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Kế hoạch “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo 

dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025”. 

- Xây dựng cho học sinh một sân chơi lý thú, bổ ích, hiện đại để học tập, nuôi dưỡng đam 

mê và lan tỏa tình yêu môn Toán, môn Tiếng Anh, môn Tiếng Việt. 

- Phát hiện các tài năng môn Toán, môn Tiếng Anh, môn Tiếng Việt, tạo cơ hội cọ xát, trau 

dồi kiến thức và kỹ năng để các em tiếp tục phát triển. 

- Sân chơi tạo cơ hội cho các em học sinh giao lưu, học hỏi; nâng cao hiệu quả học môn 

Toán, môn Tiếng Anh, môn Tiếng Việt, duy trì thói quen học tập chủ động. 

II. THỂ LỆ SÂN CHƠI: 

1. Đối tƣợng tham gia: Học sinh khối lớp 1 đến khối lớp 9, thuộc các trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở tại tỉnh Cà Mau. 

2. Cách thức đăng ký tham gia: 

- Học sinh được đăng ký tham gia sân chơi “Đấu trường VioEdu” và được sử dụng Hệ thống 

học tập trực tuyến 14 ngày đầy đủ chức năng miễn phí. 

- Các trường hoàn thành danh sách toàn bộ học sinh theo biểu mẫu của Ban tổ chức tại link 

bit.ly/sgdcamau và gửi bản mềm bằng email trường về địa chỉ email: hotro@vio.edu.vn 

- Ban tổ chức cung cấp tài khoản học sinh theo danh sách đã đăng ký qua email của trường. 

- Thời hạn đăng ký: trước 9h, thứ 3 ngày 04/10/2022. 

3. Thể lệ và hình thức: 

3.1. Cách thức thi:  

- Thi trên máy tính qua website vio.edu.vn hoặc thi trên điện thoại/máy tính bảng bằng ứng 

dụng VioEdu – Học sinh được tải từ kho ứng dụng của Google Play/App Store. 

- Cấu trúc đề: 30 câu hỏi/trận đấu. 

mailto:hotro@vio.edu.vn
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- Nội dung:  

+ 30 câu hỏi, tương ứng mỗi câu trả lời đúng là 01 điểm. 

+ Cấp tiểu học: 26 câu Toán tiếng Việt, 2 câu Toán tiếng Anh, 2 câu tiếng Việt. 

+ Cấp THCS: 30 câu Toán tiếng Việt. 

- Thời gian: 20 phút/trận đấu. 

- Lưu ý: Hệ thống sẽ chỉ mở đúng 20 phút, học sinh vào muộn sẽ bị giảm thời gian làm bài. 

Học sinh thuộc khối lớp nào chỉ được tham gia trận đấu của khối lớp đó. 

3.2. Vòng Sơ loại: 

- Đối tượng tham gia: Học sinh khối lớp 1 đến khối lớp 9. 

- Hình thức: Học sinh tham gia 12 trận đấu trực tuyến. 

- Tại các trận đấu 4, 8, 12 nếu học sinh đạt từ 20 điểm trở lên sẽ được tặng thưởng thêm 1 

huy hiệu đặc biệt, tương đương được cộng thêm 15 điểm.  

- Kết thúc từng trận đấu của vòng Sơ loại, hệ thống sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng 

điểm và thời gian làm bài của học sinh. Căn cứ vào kết quả của Bảng xếp hạng, Ban tổ chức sẽ 

có giải thưởng cho học sinh (Quy định chi tiết tại mục III.1). 

- Lưu ý: Học sinh bỏ qua trận đấu sẽ không được làm lại mà phải chờ đến trận đấu tiếp theo 

vào tuần sau. 

3.3. Vòng Chung kết cấp Trƣờng: 

- Đối tượng tham gia: Học sinh có tổng điểm 12 trận đấu của vòng Sơ loại đạt từ 150 điểm 

trở lên. 

- Hình thức: Tham gia trực tuyến tập trung tại địa điểm thi do Trường tổ chức và giám sát. 

- Kết thúc vòng Chung kết cấp Trường, Ban tổ chức sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng 

điểm và thời gian làm bài của học sinh.  

- Học sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận trực tuyến khi tham gia vòng Chung kết cấp 

Trường. 

3.4. Vòng Chung kết cấp Thành phố/Huyện: 

- Đối tượng tham gia: 50% học sinh có thứ hạng cao nhất bảng xếp hạng từ trên xuống và 

đồng thời có số điểm tối thiểu từ 15 điểm trở lên, danh sách lấy tổng trên danh sách dự thi từng 

khối của mỗi Trường 

- Hình thức: Tham gia trực tuyến tập trung tại địa điểm thi do Phòng Giáo dục tổ chức và 

giám sát.  

- Kết thúc vòng Chung kết cấp Thành phố/Huyện, Ban tổ chức sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu 

chí: Tổng điểm và thời gian làm bài của học sinh.  

- Học sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận trực tuyến khi tham gia vòng Chung kết cấp Thành 

phố/Huyện. 

3.5. Trận đấu của vòng Chung kết cấp Tỉnh: 

- Đối tượng tham gia: 30% học sinh có thứ hạng cao nhất bảng xếp hạng từ trên xuống và 

đồng thời có số điểm tối thiểu từ 15 điểm trở lên, danh sách lấy tổng trên danh sách dự thi từng 

khối của mỗi Thành phố/Huyện. 

- Hình thức: Tham gia trực tuyến tập trung tại địa điểm thi do Sở Giáo dục tổ chức và giám 

sát từ xa của Ban tổ chức. 



 

Thể lệ sân chơi “Đấu trường VioEdu” năm học 2022 – 2023  Trang 3/4 

- Kết thúc vòng Chung kết cấp Tỉnh, Ban Tổ chức sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng 

điểm và thời gian làm bài của học sinh. Căn cứ vào kết quả xếp hạng, Ban Tổ chức sẽ trao giải 

thưởng cho học sinh (Quy định chi tiết tại mục III.2). 

- Học sinh sẽ được cấp Giấy chứng nhận trực tuyến khi tham gia vòng Chung kết cấp Tỉnh. 

3.6. Thời gian tổ chức: 

TT Trận đấu Thời gian 

I Vòng Sơ loại  

1 Trận đấu 1 19h20, ngày 11/10/2022 (thứ 3) 

2 Trận đấu 2 19h20, ngày 18/10/2022 (thứ 3) 

3 Trận đấu 3 19h20, ngày 25/10/2022 (thứ 3) 

4 Trận đấu 4 19h20, ngày 01/11/2022 (thứ 3) 

5 Trận đấu 5 19h20, ngày 08/11/2022 (thứ 3) 

6 Trận đấu 6 19h20, ngày 15/11/2022 (thứ 3) 

7 Trận đấu 7 19h20, ngày 22/11/2022 (thứ 3) 

8 Trận đấu 8 19h20, ngày 29/11/2022 (thứ 3) 

9 Trận đấu 9 19h20, ngày 06/12/2022 (thứ 3) 

10 Trận đấu 10 19h20, ngày 13/12/2022 (thứ 3) 

11 Trận đấu 11 19h20, ngày 20/12/2022 (thứ 3) 

12 Trận đấu 12 19h20, ngày 27/12/2022 (thứ 3) 

II Vòng Chung kết cấp Trƣờng Dự kiến tháng 01/2023 

III Vòng Chung kết cấp Thành phố/Huyện Dự kiến tháng 01/2023 

IV Vòng Chung kết cấp Tỉnh Dự kiến tháng 01/2023 

- Nếu có trùng lặp với thời gian tổ chức công tác khác mà nhiều học sinh tham gia thì Ban 

Tổ chức sẽ có thông báo thay đổi lịch thi của trận đấu đến các trường trước ít nhất 05 (năm) 

ngày. 

III. GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƢỞNG: 

1. Giải thƣởng vòng Sơ loại: 

- Tiêu chí xếp hạng trao thưởng kim cương được tính dựa trên: 

+ Tổng số câu trả lời đúng nhiều nhất. 

+ Tổng thời gian suy nghĩ ngắn nhất. 

+ Tổng số câu trả lời sai ít nhất. 

- Học sinh tham gia trận đấu được thưởng kim cương và được cộng vào tài khoản như sau: 

+ Top 1: thưởng 30 kim cương. 

+ Top 2 – 10: thưởng 20 kim cương. 

+ Top 11 – 100: thưởng 10 kim cương. 

+ Tham dự “Khoảnh khắc đấu trường”: thưởng 5 kim cương. 

- Sau mỗi trận đấu, hệ thống tự động cộng kim cương vào tài khoản của học sinh tham gia. 

Học sinh tích lũy kim cương từ các trận đấu để đổi quà hiện vật tại sự kiện “Tích lũy kim 

cương đổi quà hiện vật”. 

- Ngay sau khi kết thúc mỗi trận đấu, học sinh tham dự sẽ được quay “Trận đấu quay may 

mắn”, học sinh có cơ hội trúng các giải thưởng: 5 kim cương, 10 kim cương, … tương ứng với 
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kết quả vòng quay may mắn và được cộng tự động vào tài khoản học sinh. Đối với học sinh 

may mắn nhận được quà hiện vật, hệ thống sẽ chuyển quà về tận nhà theo địa chỉ học sinh cung 

cấp. 

2. Giải thƣởng vòng Chung kết cấp Tỉnh: 

2.1. Giải thƣởng dành cho học sinh: 

TT Giải thưởng Số lượng Phần thưởng 

1 Giải Vàng 5% 
Giấy chứng nhận, Huy chương Vàng, Quà tặng 

hiện vật, Học Bổng 70% khoá Luyện tập 6 tháng 

2 Giải Bạc 8% 
Giấy chứng nhận, Huy chương Bạc, Quà tặng 

hiện vật, Học Bổng 50% khoá Luyện tập 6 tháng 

3 Giải Đồng 12% 
Giấy chứng nhận, Huy chương Đồng, Quà tặng 

hiện vật, Học Bổng 30% khoá Luyện tập 6 tháng 

4 Giải Khuyến Khích 35% 
Giấy chứng nhận, Học Bổng 20% khoá Luyện 

tập 6 tháng 

- Tỷ lệ % được tính trên số lượng học sinh tham gia vòng Chung kết cấp Tỉnh. 

2.2. Giải thƣởng dành cho Giáo viên: 

- Giải thưởng “Giáo viên VioEdu xuất sắc”: dành tặng giáo viên đại diện cho các trường cấp 

Tiểu học và Trung học Cơ sở do Sở Giáo dục quyết định. 

- Phần thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận. 

2.3. Giải thƣởng dành cho Trƣờng: 

- Giải thưởng “Trường học VioEdu xuất sắc”: dành tặng trường có tỷ lệ lượt học sinh tham 

gia cao nhất sau 12 trận đấu của Vòng Sơ loại, đại diện cho các trường cấp Tiểu học và Trung 

học Cơ sở của các Phòng Giáo dục. 

- Phần thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận và kỷ niệm chương. 

IV. Thông tin liên hệ  

Hệ thống Giáo dục trực tuyến VioEdu – Tập đoàn FPT – Văn phòng miền Nam 

- Địa chỉ: 141 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

- Hỗ trợ Đấu trường: 097.387.7701 – 090.888.7701 

- Hỗ trợ Luyện tập: 090.207.7701 – 090.209.7701 

- Email: hotro@vio.edu.vn 

- Website: vio.edu.vn  

- Facebook: facebook.com/vioedumiennam 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẤU TRƢỜNG VIOEDU 2022 – 2023 

 


