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KẾ HOẠCH
Hội thi Hùng biện tiếng Anh năm học 2020- 2021
Thực hiện Kế hoạch số 2848/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh năm học
2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi
Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở huyện Châu Thành
năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH HỘI THI
1. Tạo điều kiện cho học sinh có môi trường để trao đổi, học hỏi, trau dồi tiếng
Anh theo từng chủ điểm đã học để ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày, giúp học sinh
từng bước tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.
2. Hội thi tạo điều kiện để giáo viên, học sinh các trường giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm dạy và học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm môn học.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ HỘI THI
1. Đối tượng
- Học sinh đang học tại các trường tiểu học (lớp 4 hoặc 5), trường trung học cơ
sở năm học 2020-2021 thuộc địa bàn huyện Châu Thành và tự nguyện tham gia.
- Thí sinh tham gia vòng thi cấp huyện phải là những thí sinh đã tham gia vòng
thi cấp trường đối với Tiểu học, THCS.
2. Số lượng thí sinh dự thi
a) Cấp trường: Số lượng thí sinh dự thi do thủ trưởng đơn vị quy định
b) Cấp huyện:
- Đối với cấp trung học cơ sở, mỗi trường chọn 01 học sinh dự thi được lựa
chọn từ vòng thi cấp trường; riêng đối với các trường THCS An Châu, THCS Quản Cơ
Thành, THCS Cần Đăng chọn 02 học sinh dự thi
- Đối với cấp tiểu học, mỗi trường chọn 01 học sinh dự thi được lựa chọn từ
vòng thi cấp trường; riêng đối với các trường A TT An Châu, B TT An Châu, C TT
An Châu, A Bình Hòa, A An Hòa, A Cần Đăng chọn 02 học sinh dự thi.
c) Cấp tỉnh: Phòng GDĐT chọn 02 học sinh (ở mỗi cấp học) đạt giải cao nhất
được lựa chọn từ vòng thi cấp huyện tham gia dự thi cấp tỉnh.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức
a) Cấp trường: Do Hiệu trưởng các đơn vị quy định.
b) Cấp huyện:
- Tiểu học tổ chức vào ngày 09/01/2021.
- Trung học cơ sở vào ngày 10/01/2021.
+ Địa điểm: Trường Tiểu học A Cần Đăng.
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c) Cấp tỉnh:
Tổ chức vào ngày 13 và 14/3/2021, khai mạc lúc 07 giờ 30 ngày 13/3/2021 tại
trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Xây dựng kế hoạch và thành lập Ban tổ chức hội thi.
a. Cấp trường: Do Hiệu trưởng các đơn vị quyết định
b. Cấp huyện: Do Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định
Căn cứ vào thời gian quy định cuộc thi tại kế hoạch này, các đơn vị chủ động
xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sao cho phù hợp, hiệu quả.
2. Giám khảo
- Cấp trường: Bao gồm những giáo viên trong đơn vị hoặc có thể mời giáo viên
trường khác có trình độ chuyên môn và uy tín trong giảng dạy môn tiếng Anh do Hiệu
trưởng quyết định.
- Cấp huyện: bao gồm những giáo viên tiếng Anh trực thuộc Phòng GDĐT
hoặc có thể mời những giáo viên từ các trường THPT hoặc giáo viên THCS từ các
huyện khác có trình độ chuyên môn và uy tín trong giảng dạy môn tiếng Anh tham gia.
3. Kinh phí
- Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được giao năm 2020, năm 2021 trên cơ sở
tự cân đối để chi cho việc tổ chức Hội thi và các chi phí khác (ăn ở và đi lại) của thí
sinh. Định mức chi áp dụng theo phụ lục 03 kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐUBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội
dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành Giáo dục và Đào tạo An
Giang.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của Phòng để
chi cho việc tổ chức Hội thi cấp huyện và các chi phí khác (ăn ở và đi lại) cho cán bộ
và thí sinh tham dự Hội thi cấp tỉnh. Định mức chi áp dụng theo phụ lục 03 kèm theo
Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành
Giáo dục và Đào tạo An Giang.
- Ngoài ra, các đơn vị có thể thực hiện xã hội hóa, tranh thủ các nguồn vận động
tài trợ hợp pháp từ các mạnh thường quân để hỗ trợ cho hội thi.
4. Đăng ký dự thi
Các trường gởi danh sách đăng ký dự thi về Phòng (qua địa chỉ bộ phận phụ
trách chuyên môn từng cấp học) chậm nhất vào ngày 14/12/2020. Mỗi đơn vị dự thi
chuẩn bị ít nhất 01 tiết mục văn nghệ giao lưu bằng tiếng Anh.
IV. NỘI DUNG – HÌNH THỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CẤP
HUYỆN
1. Nội dung, hình thức thi
a. Bài thi số 1: Thuyết trình
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Mỗi thí sinh có 03 phút (đối với cấp tiểu học), 05 phút (đối với cấp trung học cơ
sở) để trình bày thuyết trình 01 bài thuyết trình đã được chuẩn bị trước có nội dung
xoay quanh các chủ đề, cụ thể cho từng cấp học như sau:
- Tiểu học: The world around us
- Trung học cơ sở: How to be confident? How to live happily? How to use
money smartly? How to be a good friend?
b. Bài thi số 2: Hùng biện
- Mỗi thí sinh dự thi bốc thăm một chủ đề bắt buộc (nội dung chủ đề xoay
quanh chương trình của cấp học), mỗi học sinh dự thi có 10 phút chuẩn bị và tối đa 03
phút đối với tiểu học và 05 phút đối với trung học cơ sở để trình bày trước giám khảo.
- Cấu trúc phần trình bày: hùng biện về chủ đề được bốc thăm; trả lời câu hỏi
của giám khảo xoay quanh nội dung đã trình bày.
2. Cách tính điểm và cơ cấu giải thưởng
- Mỗi bài thi được chấm với thang điểm 10, cụ thể sau:
+ Nội dung (content): 03 điểm
+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ (language use): 02 điểm
+ Phát âm và độ chính xác ngôn ngữ (pronunciation and accuracy): 03 điểm
+ Trả lời câu hỏi của giám khảo (questions): 02 điểm
- Điểm xếp hạng là điểm bình quân của tổng 02 bài thi, trong đó bài thi hùng
biện có hệ số 2.
- Ban Tổ chức xếp giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích (chỉ xếp giải đối với cá
nhân) dựa trên điểm bài thi từ cao xuống thấp. Những học sinh đạt giải sẽ nhận được
giấy khen và tiền thưởng theo quy định hiện hành.
Lưu ý: Đối với vòng thi cấp trường sẽ do thủ trưởng đơn vị quyết định.
Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh dành cho
học sinh phổ thông năm học 2020-2021. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Phòng GDĐT
(chuyên viên phụ trách chuyên môn từng cấp học) để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (GDTrH);
- Ban Lãnh đạo PGD;
- Trường TH, THCS;
- Lưu: VT, CM.TH, CM.THCS.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Người ký: Phòng
Giáo dục và Đào tạo
Email:
pgddt.chauthanh@an
giang.gov.vn
Cơ quan: Huyện
Châu Thành, Tỉnh
An Giang

Hồ Minh Thông

4

PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐOÀN CB, GV VÀ HỌC SINH
THAM GIA HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2020 – 2021

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ
Trưởng đoàn
GV hướng dẫn
Thí sinh
Thí sinh

SỐ ĐTDĐ

GHI CHÚ
Lớp……….
Lớp……….

Danh sách gồm:………... giáo viên và………..học sinh
HIỆU TRƯỞNG
(ký, họ tên và đóng dấu)

