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KẾ HOẠCH
Thi “Hùng biện Tiếng Anh” (English Speaking Contest)
trong các trường phổ thông tỉnh Hậu Giang-Năm học 2020-2021
Căn cứ Quyết định số 3539/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch UBND
tỉnh Hậu Giang Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong
hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 4536/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/10/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào
học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ;
Căn cứ Công văn số 1439/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/4/2020 của Bộ
GD&ĐT về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào học tiếng Anh
trong các nhà trường;
Căn cứ vào Kế hoạch 1864/KH-SGDĐT ngày 09/10/2020 của Sở GD&ĐT
Hậu Giang về việc xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ
trong các trường phổ thông tỉnh Hậu Giang từ năm học 2020-2021;
Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch thi “Hùng biện Tiếng Anh”
(English Speaking Contest) trong các trường phổ thông tỉnh Hậu Giang năm học
2020-2021, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
Thúc đẩy phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học
và sử dụng ngoại ngữ trong các trường phổ thông, góp phần triển khai hiệu quả Kế
hoạch triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục
quốc dân giai đoạn 2018-2025 của tỉnh Hậu Giang”;
Tạo điều kiện rèn luyện, trau dồi kỹ năng sử dụng Tiếng Anh trong giao lưu
học tập và thực tiễn cuộc sống giữa học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh;
Tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá được các hoạt động giảng dạy
tiếng Anh của đơn vị mình, để chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị với nhau.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đối tượng dự thi:
Học sinh cấp THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có khả năng nghe
nói tiếng Anh tốt.
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2. Số lượng thí sinh tham gia:
Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn 01 đội tham gia dự thi gồm 02
học sinh THCS dự thi chính thức và 1 nhóm thí sinh thi phần năng khiếu (không
quá 08 học sinh).
Mỗi trường THPT tuyển chọn 01 đội tham gia dự thi gồm 02 học sinh THPT
dự thi chính thức và 1 nhóm thí sinh thi phần năng khiếu (không quá 08 học sinh).
3. Địa điểm thi: THPT Chuyên Vị Thanh
4. Thời gian thi: Hai ngày, ngày 26-27/3/2021
5. Nội dung, thể lệ:
5.1. Chủ đề cuộc thi: “My Hometown”/“Lifestyles”
5.2. Hình thức thi:
- Thí sinh dự thi chỉ được sử dụng tiếng Anh khi thể hiện các phần thi.
- Hội thi gồm hai vòng thi: Vòng Sơ khảo và vòng Chung khảo.
a) Vòng Sơ khảo
- Vòng Sơ khảo gồm 3 phần: Giới thiệu (Introduction), Khởi động (Launch)
và Hùng biện (Eloquence).
+ Giới thiệu: Thí sinh sẽ giới thiệu về trường mình một cách sinh động và
sáng tạo nhất. Thời gian giới thiệu không quá 03 phút. Phần này điểm tối đa là 10
điểm.
+ Khởi động: (mô phỏng trò chơi “Back to board game”) Một thí sinh mô
tả lần lượt 04 bức tranh xuất hiện trên màn hình cho đồng đội mình (không nhìn
thấy tranh) có nhiệm vụ đoán đúng tên bức tranh mà đồng đội mô tả. Lưu ý thí sinh
mô tả tranh không được dùng từ của tên bức tranh hay điệu bộ để gợi ý. Thời gian
tối đa cho phần thi này là 02 phút. Mỗi câu trả lời đúng được 2.5 điểm. Phần này
điểm tối đa là 10 điểm.
+ Hùng biện: Thí sinh dự thi trình bày nội dung Hùng biện có liên quan đến
chủ đề của Hội thi. Thời gian Hùng biện không quá 05 phút. Phần này điểm tối đa
là 50 điểm.
Sau phần thi Hùng biện, thí sinh trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo liên
quan đến nội dung vừa trình bày. Phần này điểm tối đa là 30 điểm.
- Kết quả vòng Sơ khảo là cơ sở để Ban tổ chức chọn ra 05 đơn vị có điểm cao
nhất vào vòng Chung kết.
b) Vòng Chung kết
- Vòng Chung kết gồm 02 phần thi: phần thi Năng khiếu và Hùng biện
(Eloquence) giống như vòng Sơ khảo.
+ Phần thi Năng khiếu: Mỗi đơn vị trình bày năng khiếu tự chọn bằng tiếng
Anh, hình thức thể hiện như: hát, đọc thơ, diễn kịch ngắn, kể chuyện,… Thời gian
thể hiện tối đa 10 phút. Phần này điểm tối đa là 20 điểm.
+ Phần thi Hùng biện: Các đơn vị dự thi vòng Chung kết có thể chọn lại chủ
đề Hùng biện ở vòng Sơ khảo. Nếu có thay đổi chủ đề và nội dung phần thi Hùng
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biện phải gửi lại cho Ban tổ chức trước vòng thi Chung kết. Phần này 80 điểm.
- Giải thưởng được tính căn cứ vào tổng số điểm các đơn vị đạt được trong các
phần thi trên.
6. Cơ cấu giải thưởng
- 02 giải nhất (01 THCS và 01 THPT): 1.000.000đ/giải.
- 02 giải nhì (01 THCS và 01 THPT): 800.000đ/giải.
- 02 giải ba (01 THCS và 01 THPT): 600.000đ/giải.
- 04 giải khuyến khích (02 THCS và 02 THPT): 400.000đ/giải.
Mỗi giải nhất, nhì, ba và khuyến khích sẽ được tặng giấy khen của Giám đốc
Sở GD&ĐT.
7. Yêu cầu
- Tất cả các Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT trực thuộc xem Hội
thi như là một đợt sinh hoạt chuyên môn. Vì vậy, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị
tổ chức tham gia đầy đủ.
- Các đơn vị cử 01 cán bộ hoặc giáo viên tiếng Anh làm trưởng đoàn, là đầu
mối liên hệ với Ban tổ chức.
- Trang phục thí sinh dự thi phải trang nhã, lịch sự.
- Các đơn vị có thí sinh dự thi tự lo kinh phí ăn, ở, đi lại trong suốt thời gian
diễn ra hội thi.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ra các văn bản hướng dẫn và thành lập Ban tổ chức cấp tỉnh.
- Chịu trách nhiệm tổ chức thi cấp tỉnh.
- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực
hiện kế hoạch.
- Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sau hội thi.
2. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố
- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn xây dựng kế hoạch và
triển khai thực hiện kế hoạch.
- Lựa chọn, hướng dẫn học sinh dự thi; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để dự
thi cấp tỉnh.
3. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông
- Lên kế hoạch hướng dẫn, tổ chức cuộc thi cấp trường.
- Lựa chọn, hướng dẫn học sinh dự thi; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để dự
thi cấp tỉnh.
Yêu cầu: Các đơn vị gửi quyết định, danh sách đoàn dự thi (bao gồm trưởng
đoàn, giáo viên hướng dẫn và học sinh) về Sở GD&ĐT, qua phòng GDTrH-GDTX
trước ngày 26/02/2021.
Trên đây là Kế hoạch thi “Hùng biện Tiếng Anh” (English Speaking
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Contest) trong các trường phổ thông tỉnh Hậu Giang năm học 2020-2021. Yêu cầu
các đơn vị triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Các Vụ: GDTrH, CTHSSV (Bộ GD&ĐT);
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các Phòng GD&ĐT;
- Các cơ sở GDPT;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX; P4.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Thúy Hằng

