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KẾ HOẠCH  

THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH 

 NĂM HỌC 2022-2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT ngày 16/01/2023 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp THCS tỉnh Đắk 

Nông năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch 

“Tham gia Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2022-2023” cụ thể 

như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai các mục tiêu và nhiệm vụ dạy học ngoại ngữ theo Kế hoạch số 

631/KH-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai 

Đề án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2025.  

Tạo môi trường học sinh thực hành sử dụng tiếng Anh; tạo động lực thúc 

đẩy người dạy và người học xây dựng môi trường thực hành sử dụng ngoại ngữ 

và thay đổi phương pháp dạy, học theo định hướng phát triển năng lực; góp phần 

củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh cấp THCS.  

Tạo động lực nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, 

học sinh và cộng đồng về mục tiêu đổi mới dạy học ngoại ngữ theo định hướng 

phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ trong môi trường cuộc sống thực tế. 

2. Yêu cầu 

Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu và Ban tổ chức 

lựa chọn tham dự thi cấp tỉnh. Ban tổ chức chịu trách nhiệm rà soát tính hợp lệ 

của sản phẩm dự thi trước khi chọn tham dự vòng thi cấp tỉnh.  

Sản phẩm dự thi được thực hiện trong năm học 2022-2023, chưa tham gia 

các cuộc thi khác do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức.  

Các đơn vị có giải pháp chỉ đạo về công tác tuyên truyền, động viên, 

khuyến khích để thu hút đông đảo học sinh các khối lớp tham gia cuộc thi; thông 

qua việc tổ chức cuộc thi để tạo sự thúc đẩy mạnh mẽ nâng cao nhận thức của 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cộng đồng về mục tiêu đổi mới 

dạy học ngoại ngữ theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp, năng lực sử 

dụng ngoại ngữ trong môi trường cuộc sống thực tế. Giao trách nhiệm đến giáo 

viên tiếng Anh kết hợp với tổ chức Đoàn/Đội trong việc vận động, tư vấn hỗ trợ 

thí sinh và phối hợp tổ chức thi cấp cơ sở.  
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Đối với các sản phẩm tham gia cuộc thi hùng biện của thí sinh, nhà trường 

vận dụng quy định tại mục 1b, Điều 7, Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 

26/8/2020 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế đánh 

giá xếp loại học sinh THCS và THPT để cho điểm đánh giá định kì (bài kiểm tra 

giữa kì hoặc cuối học kì) đối với bài thực hành. Trong các văn bản, kế hoạch 

triển khai cuộc thi ở cấp trường, ban tổ chức cấp trường xây dựng tiêu chí đánh 

giá, lấy sản phẩm dự thi hùng biện tiếng Anh để có thể lấy điểm thay cho bài 

kiểm tra định kỳ theo hướng động viên khuyến khích, phù hợp với mặt bằng 

năng lực học ngoại ngữ học sinh của đơn vị để khích lệ đông đảo học sinh tham 

gia cuộc thi.  

Các đơn vị đăng tải các sản phẩm dự thi hùng biện tiếng Anh lên website 

của nhà trường tại chuyên mục về đổi mới dạy học ngoại ngữ để truyền cảm 

hứng đến toàn thể học sinh về việc học tiếng Anh; đồng thời góp phần tuyên 

truyền, quảng bá cho những thành tựu trong hoạt động đổi mới dạy học ngoại 

ngữ, triển khai thực hiện chương trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tại đơn vị . 

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM DỰ THI 

1. Hình thức dự thi  

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức hùng biện hoàn toàn bằng tiếng Anh 

dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở.  

Chủ đề chung của cuộc thi hùng biện Tiếng Anh THCS năm học 2022-

2023: Tiếng Anh gắn liền với đời sống thực tế.  

Tên tiếng Anh của cuộc thi:  

SPEAKING CONTEST - REAL LIFE ENGLISH  

SCHOOL YEAR 2022-2023 

Chấm bài thi hùng biện qua đoạn phim được ghi đĩa CD của thí sinh (thí 

sinh tự thực hiện quay phim bài diễn thuyết hùng biện tại địa điểm phù hợp với 

nội dung và chủ đề hùng biện).  

2. Nội dung thi  

Từ chủ đề chung của cuộc thi hùng biện, thí sinh lựa chọn, trình bày video 

hùng biện về vấn đề khó khăn thực tế mà bản thân thí sinh (hoặc có thể mở rộng 

đến gia đình của thí sinh, tập thể lớp của thí sinh, trường của thí sinh, cộng 

đồng địa phương nơi thí sinh cư trú) gặp phải trong học tập, lao động hoặc đời 

sống xã hội; chia sẻ những giải pháp hành động đã thực hiện để giải quyết thành 

công vấn đề khó khăn đã nêu; Từ đó thí sinh đưa ra những thông điệp mang ý 

nghĩa tuyên truyền, giáo dục để chia sẻ, truyền cảm hứng đến cộng đồng. 

Thí sinh tự đặt tên đề tài tiếng Anh cho bài thuyết trình hùng biện của cá 

nhân một cách ngắn gọn, thể hiện nội dung trọng tâm hùng biện (tên đề tài tiếng 

Anh khoảng từ 8 đến 20 từ). Trong tệp tin video hùng biện phải có hình ảnh và 

âm thanh rõ ràng của thí sinh dự thi đang trực tiếp trình bày vấn đề do người dự 

thi tự chọn phù hợp với quy định của cuộc thi. Thí sinh được quay video đang 
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diễn thuyết hùng biện trình bày tại địa điểm thực tế hoặc tại nhà trường có 

phông nền thể hiện chủ đề tiếng Anh của cuộc thi và có hình ảnh, tư liệu minh 

họa phù hợp với nội dung hung biện. 

Lưu ý: trong video dự thi thể hiện rõ thí sinh đang hùng biện nói tiếng 

Anh, trường hợp chỉ lồng tiếng nhưng không có thí sinh đang diễn thuyết thì 

không đủ yêu cầu để dự thi.  

Mỗi sản phẩm dự thi là 01 tệp tin video (có hình ảnh và âm thanh rõ ràng) 

do 02 thí sinh phối hợp trình bày hùng biện; phải có sự tham gia, phối hợp trình 

bày đan xen hợp lý của 02 thí sinh với thời lượng trình bày hùng biện tương 

đồng nhau. Mỗi sản phẩm dự thi được ghi vào 01 đĩa CD, bên ngoài nhãn có ghi 

rõ thông tin họ tên, năm sinh, lớp, trường của 02 thí sinh dự thi.  

Nội dung của đoạn video cần thể hiện theo trình tự:  

A. Phần mở đầu: giới thiệu về bản thân 02 thí sinh (họ tên, lớp, trường, 

huyện/TP) và nêu lý do, dẫn nhập hợp lý vào lý do chọn chủ đề, tên chủ đề… để 

thu hút người nghe vào nội dung hùng biện sẽ trình bày, thời gian tối đa 01 phút.  

B. Phần nội dung: phần nội dung của 02 thí sinh trình bày từ 3-6 phút, 

định hướng nội dung thí sinh đề cập như sau:  

1. Miêu tả về thực trạng chung của vấn đề mà thí sinh đề cập (vấn đề khó 

khăn ấy có phổ biến hay không? Những tác động của vấn đề đối với học 

sinh/cộng đồng? vấn đề đã nêu có được nhà trường/hoặc địa phương/cộng đồng 

có giải pháp hiệu quả chưa...?)  

2. Miêu tả cụ thể về những khó khăn thực tế mà bản thân thí sinh gặp phải 

từ vấn đề chung đã đề cập.  

3. Miêu tả trăn trở của thí sinh về tìm kiếm những giải pháp để giải quyết 

vấn đề khó khăn đã nêu; lý do thí sinh chọn giải pháp thực hiện để giải quyết 

vấn đề. 

4. Miêu tả quá trình thí sinh thực hiện giải pháp, giải quyết thành công 

vấn đề khó khăn.  

5. Kết quả đạt được  

6. Những vấn đề vướng mắc phát sinh; Những ý tưởng sáng tạo của thí 

sinh dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.  

C. Phần kết luận: thí sinh đưa ra thông điệp mang ý nghĩa tuyên truyền, 

giáo dục để thuyết phục cộng đồng chung tay hành động. Thời gian tối đa 01 

phút.  

Đối với các sản phẩm đã tham dự cuộc thi hùng biện tiếng Anh THCS cấp 

tỉnh năm học 2022-2023, ban tổ chức các cấp được phép sử dụng phục vụ cho 

các hoạt động tuyên truyền giáo dục, truyền cảm hứng học tiếng Anh và nâng 

cao nhận thức cộng đồng về đổi mới dạy học tiếng Anh.  

3. Số lượng sản phẩm 
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Mỗi đơn vị trường THCS nộp 02 sản phẩm, riêng đối với trường 

TH&THCS Bế Văn Đàn nộp 01 sản phẩm. 

III. THỜI GIAN THAM GIA CUỘC THI  

1. Các đơn vị tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp trường từ ngày 

01/03/2023 đến ngày 06/03/2023. 

2. Thời gian thẩm định và lựa chọn sản phẩm nộp dự thi cấp tỉnh từ ngày 

10/03/2023 đến ngày 20/03/2023. 

Lưu ý: Các đơn vị nộp sản phẩm dự thi trước ngày 10/03/2023 về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo qua đồng chí Chinh (SĐT: 0383 654 234). 

IV. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ THI 

Đánh giá kết quả theo thang điểm 100, điểm lẻ đến 01 điểm. Các tiêu chí 

đánh giá chấm điểm thi cấp tỉnh dự kiến thể hiện trong Phụ lục 3 (gửi kèm theo 

phụ lục 3 để các đơn vị tham khảo). 

Ban thẩm định sản phẩm là cán bộ/giáo viên chuyên môn tiếng Anh. Các 

thành viên đánh giá điểm độc lập; mỗi cặp thí sinh được ít nhất 2 thành viên 

đánh giá, thẩm định; điểm của mỗi sản phẩm/cặp thí sinh dự thi sẽ là điểm trung 

bình cộng của các thành viên. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng và triển khai kế hoạch Tham gia Cuộc thi hùng biện tiếng Anh 

cấp tỉnh năm học 2022-2023. 

Thành lập Ban thẩm định, lựa chọn các sản phẩm chất lượng, tổng hợp và  

gửi sản phẩm dự thi Cuộc thi cấp tỉnh theo quy định. 

2. Các trường Trung học cơ sở, TH&THCS Bế Văn Đàn 

Các đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp 

trường, lựa chọn các sản phẩm (theo số lượng yêu cầu) đạt chất lượng gửi về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch “ Tham gia Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh 

năm học 2022-2023”. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường THCS, TH&THCS Bế Văn Đàn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Các trường THCS, TH&THCS Bế Văn Đàn; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT (C). 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Trần Anh                                                        
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