3.000 học sinh tham gia Vòng 1 cuộc thi Olympic Kinh tế Việt Nam 2022
Kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam 2022 (VEO) được phát động vào đầu tháng 6 vừa qua đã thu hút hàng
nghìn học sinh đăng ký tham gia tranh tài.

Vòng 1 Kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam 2022 (VEO) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến vào lúc 9
giờ 30 phút sáng ngày 20/06. Gần 3.000 thí sinh tham gia làm bài thi trắc nghiệm 100% bằng Tiếng Anh
trên nền tảng Onluyen.vn trong thời gian 45 phút. Thí sinh phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan
đến kiến thức về tài chính và kinh doanh.
100 thí sinh đạt điểm cao nhất tại vòng 1 sẽ được tham dự vòng thi tiếp theo. Vòng 2 dự kiến được tổ
chức vào 9h00 sáng ngày 22/06/2022, gồm 2 phần thi. Phần 1: gồm 20 câu trắc nghiệm, thời gian làm
bài thi 30 phút; Phần 2: gồm 5 câu với thời gian làm bài 120 phút. Vòng 2 bao gồm 5 giải nhất, 10 giải
nhì và 20 giải ba.
Trước buổi thi, thí sinh được tham gia các khóa học ôn thi trực tuyến trên zoom với các thầy cô có
chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế giảng dạy: Thạc Sĩ. NCS Nguyễn Thanh Tâm của Viện Khoa học
Giáo dục Việt Nam - Thành viên International Board IEO nhiệm kỳ 2021-2022; Tiến Sĩ Nguyễn Bích
Diệp - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Khóa học trang bị đầy đủ kiến
thức, kỹ năng về Kinh tế, Tài chính để học sinh tự tin bứt phá trong kỳ thi VEO 2022.
Đặc biệt, những thí sinh đạt giải Nhất và giải Nhì của kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam sẽ được mời
tham gia phỏng vấn để chọn ra 05 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia kỳ thi Olympic Kinh tế Quốc tế
năm 2022 (International Economics Olympiad – IEO 2022) do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đăng cai
tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Bắt đầu từ năm học 2021 – 2022, Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục Phổ thông Quốc
gia phối hợp cùng Công ty TNHH Giáo dục Edmicro tổ chức kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam, nhằm
tăng cường giáo dục kiến thức về kinh tế và tài chính cho học sinh trong các trường trung học, giúp nâng
cao nhận thức, khơi gợi sự quan tâm của các em học sinh đối với các vấn đề kinh doanh, kinh tế và tài
chính đang diễn ra trong cuộc sống. Đồng thời kỳ thi cũng giúp phát triển các năng lực sáng tạo, tư duy
logic, khả năng vận dụng những kiến thức chung trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc
sống. Từ đó giúp các em học sinh định hướng nghề nghiệp và làm chủ những kỹ năng cần thiết để thành
công trong tương lai.

