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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” trong học sinh phổ thông
tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022
Căn cứ Kế hoạch số 2946/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 của tỉnh Gia Lai”;
Căn cứ Kế hoạch số 1964/KH-SGDĐT ngày 12/11/2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về thực hiện phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi
trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường phổ thông tỉnh Gia Lai từ
năm học 2019- 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 318/KH-SGDĐT ngày 23/02/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 theo Đề án dạy và học ngoại
ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tài
năng tiếng Anh” trong học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022, cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường
dạy học và sử dụng ngoại ngữ trong giáo viên, học sinh phổ thông trên địa bàn
toàn tỉnh; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, góp phần triển khai hiệu
quả nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017-2025 theo chỉ đạo,
hướng dẫn của Bộ GDĐT, bám sát kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và phù
hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
- Tạo sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần yêu thích học tập, rèn luyện
môn tiếng Anh; tìm kiếm, tôn vinh những tài năng tiếng Anh, góp phần thúc đẩy
phong trào học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội cho học sinh nâng cao
trình độ ngoại ngữ, tiếp cận với chuẩn năng lực ngôn ngữ quốc tế và trang bị kỹ
năng hội nhập quốc tế.
- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng với
Thể lệ Cuộc thi.
II. ĐỐI TƢỢNG, SỐ LƢỢNG DỰ THI
1. Đối tƣợng
Thí sinh dự thi là học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao
gồm: Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông,
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trường phổ thông có nhiều cấp học trong năm học 2021-2022, yêu thích học
môn Tiếng Anh và có nguyện vọng tham gia dự thi các bài thi đánh giá năng lực
ngôn ngữ tiếng Anh (trừ học sinh chuyên Tiếng Anh tại Trường THPT chuyên
Hùng Vương), cụ thể:
- Cấp tiểu học: Học sinh lớp 4, 5.
- Cấp trung học cơ sở: Học sinh lớp 8, 9.
- Cấp trung học phổ thông: Học sinh lớp 11, 12.
2. Số lƣợng
Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở, các phòng GDĐT căn cứ vào
điều kiện của từng đơn vị để lựa chọn thí sinh tham gia với số lượng cụ thể như
sau:
- Mỗi phòng GDĐT chọn tối đa 07 học sinh/cấp học.
- Mỗi trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở chọn tối đa 03 học sinh/cấp
học.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Vòng Cơ sở
- Các thí sinh làm bài thi tiếng Anh với các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết theo
chuẩn năng lực ngôn ngữ của từng cấp học (theo khung năng lực ngôn ngữ 6
Bậc dùng cho Việt Nam: Bậc 1 đối với cấp tiểu học; Bậc 2 đối với cấp THCS và
Bậc 3 đối với cấp THPT).
- Tùy vào diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, vòng Cơ sở có
thể được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ có thông
báo đến các thí sinh tham gia dự thi.
2. Vòng Bán kết
Các thí sinh sẽ tham dự các bài thi đánh giá chuẩn năng lực ngôn ngữ quốc
tế và được cấp chứng chỉ có giá trị toàn cầu tương ứng với chuẩn năng lực ngôn
ngữ đạt được, cụ thể:
- Thí sinh cấp tiểu học tham gia làm bài thi Flyers.
- Thí sinh cấp THCS tham gia làm bài thi PET.
- Thí sinh cấp THPT tham gia làm bài thi IELTS.
3. Vòng Chung kết
Các thí sinh sẽ thi hùng biện về một chủ đề (nằm trong Chương trình giáo
dục phổ thông hiện hành) và xử lý một tình huống hoặc một thử thách do Ban
Tổ chức Cuộc thi đưa ra.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian
Dự kiến thời gian tổ chức các vòng thi như sau:
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- Vòng Cơ sở: Ngày 05/11/2021.
- Vòng Bán kết: Cấp tiểu học và THCS vào ngày 21/11/2021; cấp THPT
vào ngày 11/12/2021.
- Vòng Chung kết: Vào ngày 24/12/2021.
2. Địa điểm
- Vòng Cơ sở: Dự kiến được tổ chức ở 03 khu vực riêng biệt như sau:
+ Tại thành phố Pleiku: Dành cho các phòng GDĐT: Pleiku, Chư Păh, Ia
Grai, Chư Prông, Đức Cơ, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê, Chư Pưh và các
trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở đóng chân tại các địa bàn trên.
+ Tại thị xã An Khê: Dành cho các phòng GDĐT: An Khê, Kbang, Đăk Pơ,
Kông Chro và các trường phổ thông trực thuộc Sở đóng chân tại các địa bàn
trên.
+ Tại thị xã Ayun Pa: Dành cho các phòng GDĐT: Ayun Pa, Phú Thiện,
Krông Pa, Ia Pa và các trường phổ thông trực thuộc Sở đóng chân tại các địa bàn
trên.
- Vòng Bán kết: Tại thành phố Pleiku.
- Vòng Chung kết: Tại thành phố Pleiku.
V. ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
1. Đăng ký dự thi
- Các phòng GDĐT, các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở lựa chọn
thí sinh tham gia vòng Cơ sở theo đơn vị và gửi danh sách về Sở GDĐT (qua
phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên,
Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com) trước ngày 25/10/2021 (theo mẫu tại
Phụ lục đính kèm).
- Căn cứ vào kết quả của vòng Cơ sở, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo
danh sách thí sinh tham gia vòng thi tiếp theo.
2. Cơ cấu giải thƣởng
- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn các thí sinh xuất sắc để trao giải thưởng
theo từng cấp học: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 02 giải Ba.
- Ngoài ra Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải tập thể cho các đơn vị có
nhiều thí sinh đạt điểm cao tại vòng Cơ sở.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì tổ chức Cuộc thi, xây dựng Kế hoạch; thành lập Ban Tổ chức
Cuộc thi; mời và thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi.
- Đảm bảo kinh phí tổ chức Cuộc thi theo Kế hoạch.
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- Tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trên Website và các phương tiện thông
tin đại chúng.
- Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức Cuộc thi.
- Chỉ đạo các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở trên địa bàn tỉnh
tuyên truyền về Cuộc thi và chọn thí sinh đăng ký tham gia dự thi.
2. Các phòng GDĐT, các trƣờng phổ thông thuộc và trực thuộc Sở
- Tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại
chúng.
- Triển khai Kế hoạch Cuộc thi đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học
sinh.
- Chỉ đạo, tuyển chọn học sinh tham gia Cuộc thi.
- Mỗi đơn vị có thí sinh vào vòng thi Chung kết chuẩn bị 01 tiết mục văn
nghệ (hát bằng tiếng Anh, múa, dân vũ…) để biểu diễn tại buổi khai mạc vòng
Chung kết của Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi“Tài năng tiếng Anh” trong học sinh
phổ thông tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022. Trong quá trình thực hiện Kế
hoạch, tùy theo tình hình thực tế, có thể điều chỉnh, bổ sung nội dung của Kế
hoạch cho phù hợp. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và chuẩn
bị tốt các điều kiện tham gia Cuộc thi./.
Nơi nhận:
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

