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BÁO CÁO 

Công tác phối hợp với các đơn vị khảo thí quốc tế và đề nghị thông báo lịch thi 

chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2022 tại Lào Cai 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. 
 

Thực hiện văn bản số 4309/UBND-VX ngày 08/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai về việc khảo thí chứng chỉ quốc tế tại Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai; văn 

bản số 1652/SGD&ĐT-QLCL ngày 16/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai 

về việc chỉ đạo chuẩn bị tổ chức khảo thí chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại Trường THPT 

Chuyên, Trường THPT Chuyên báo cáo như sau: 

1. Công tác lựa chọn, phối hợp với các trung tâm khảo thí quốc tế và chuẩn 

bị điều kiện để tổ chức thi 

- Trường THPT Chuyên đã lựa chọn 02 trung tâm khảo thí quốc tế/khảo thí quốc 

tế ủy quyền có đủ điều kiện: 

+ Công ty TNHH giáo dục IDP (IDP Việt Nam): Là đơn vị tổ chức thi và cấp 

chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS. 

+ Trung tâm Anh ngữ OEA Việt Nam (Trung tâm khảo thí ủy quyền của Đại học 

Cambridge (VN 274)): Là đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge. 

Nhà trường đã nghiên cứu hồ sơ năng lực và kí Hợp đồng đối tác với hai đơn vị 

trên, đồng thời các đơn vị trên đã có văn bản thông báo lịch thi năm 2022 gửi đến nhà 

trường. 

- Về cơ sở vật chất: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê duyệt Đề án sử dụng tài 

sản công tại Trường THPT Chuyên vào mục đích cho thuê (phòng học) tại Quyết định số 

4379/QĐ-UBND ngày 20/12/2021. Đối chiếu với quy định về bố trí cơ sở vật chất tại địa 

điểm thi trong Hợp đồng Hợp tác điểm đăng kí và tổ chức thi tiếng Anh Cambridge (Số 

11/2022/HĐ-BCVN-OEA-CEEP) và hợp đồng số 01012022/HĐDV- CLC của IDP Việt 

Nam thì cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo điều kiện tổ chức thi theo yêu cầu. 

2. Lịch thi năm 2022 

2.1. Thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS: 

- Đối tượng thi: Học sinh, sinh viên, người đi làm. 

- Lịch thi: IDP Việt Nam đã có văn bản số 130122-CLC ngày 13/01/2022 về việc 

tổ chức kỳ thi IELTS quốc tế tại Lào Cai đã đề xuất lịch thi năm 2022 dựa trên lịch thi 

IELTS quốc tế với tần suất 2-3 tháng 1 kỳ, bao gồm: 

2022 Ngày thi 

 Tháng 4 09.04 Thứ bảy 

Tháng 8 11.08 Thứ năm 

Tháng 11 10.11 Thứ năm 

- Thời gian đăng kí thi: Trước ngày thi ít nhất 30 ngày. 
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- Lệ phí thi: 

Lệ phí thi IELTS thường (trên giấy và máy tính): 4.750.000 VNĐ/thí sinh; 

Lệ phí thi IELTS UKVI (trên giấy và máy tính): 5.349.000 VNĐ/thí sinh; 

IELTS Life skills (IELTS kỹ năng sống): 4.495.000 VNĐ/1 thí sinh;  

Lệ phí phúc khảo thi IELTS: 2.310.000 VNĐ/thí sinh. 

2.2. Thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge: 

- Đối tượng dự thi: Là học sinh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông và người có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai hoặc tỉnh thành khác 

có nguyện vọng dự thi. 

- Thời gian thi dự kiến:  

STT Tên kỳ thi Lịch thi* 
Bắt đầu nhận hồ 

sơ dự thi 

Hạn cuối nộp hồ 

sơ và lệ phí thi 

1 

PreA1 Starters 

A1 Movers 

A2 Flyers 

A2 Key for Schools 

(KETfS) 

B1 Preliminary for 

Schools (PETfS) 

17/4/2022 02/01/2022 24/02/2022 

2 

PreA1 Starters 

A1 Movers 

A2 Flyers 

A2 Key for Schools 

(KETfS) 

B1 Preliminary for 

Schools (PETfS) 

28/7/2022 01/5/2022 07/6/2022 

3 B2 First (FCE) 05/11/2022 01/7/2022 15/9/2022 

4 

PreA1 Starters 

A1 Movers 

A2 Flyers 

A2 Key for Schools 

(KETfS) 

B1 Preliminary for 

Schools (PETfS) 

06/11/2022 01/7/2022 15/9/2022 

*Lưu ý: Lịch thi trên là dự kiến và có thể điều chỉnh theo quy định của Cambridge.  

- Lệ phí thi:  

STT Tên bài thi Lệ phí và chi phí hội đồng thi 

/ thí sinh (đồng) 

1 Pre A1 Starters 1,202,000 

2 A1 Movers 1,268,000 

3 A2 Flyers 1,334,000 

4 A2 Key (KET)/  

A2 Key for Schools (KETfS) 
1,565,000 
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5 B1 Preliminary (PET)/ B1 Preliminary for 

Schools (PETfS) 
1,587,000 

6 B2 First (FCE)/  

B2 First for Schools (FCEfS) 
2,170,000 

7 C1 Advanced (CAE) 3,600,000 

8 TKT 

Module 1, 2, 3, CLIL 
1,785,000 

3. Thông tin liên hệ: 

Người liên hệ: Cô Đinh Thị Quỳnh Liên, giáo viên Trường THPT Chuyên. 

Điện thoại: 0214.836.056 

Di động: 0915.419.786 

Email: khaothitienganh.chuyenlaocai@gmail.com 

Trên đây là báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức khảo thí chứng chỉ ngoại ngữ quốc 

tế tại Lào Cai và lịch thi dự kiến của 02 kỳ thi (IELTS, Cambridge) của Trường THPT 

Chuyên. Nhà trường trân trọng báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và kính đề nghị Sở Giáo 

dục và Đào tạo có thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai để học sinh có nhu cầu thi chứng chỉ được biết.  

Trường THPT Chuyên trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Thanh Xuân 
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