UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 80

/KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 02 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh trung học
và học sinh các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
năm học 2021-2022
Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND, ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh
Đắk Lắk về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Đề án dạy và học
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-SGDĐT ngày 31/3/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong
hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025;
Căn cứ Công văn số 1521/SGDĐT-GTrH-GDTX ngày 05/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2021-2022 đối với giáo dục trung học;
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng
Anh tỉnh Đắk Lắk năm học 2021-2022 dành cho học sinh trung học và học sinh các
trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh trong độ tuổi từ 6-10 tuổi (sau đây gọi chung
là học sinh), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm tạo môi trường cho học sinh thể hiện khả năng thuyết trình, hùng
biện, ứng dụng tiếng Anh trong giao tiếp, giúp các em tự tin và hứng thú trong
học tập.
- Tạo sân chơi bổ ích, sinh động để học sinh giao lưu, học hỏi; động viên,
khích lệ phong trào học tiếng Anh, xây dựng “Cộng đồng học tập ngoại ngữ”,
góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường trung học.
- Kết quả Cuộc thi cũng là một trong những căn cứ quan trọng để phát
hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu tiếng Anh; đồng thời, giúp các
nhà trường đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học tiếng Anh một cách hiệu quả.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi phải được triển khai đến tất cả các đối tượng học sinh; nội dung
gắn với Chương trình giáo dục phổ thông.
- Có sức thu hút học sinh, công bằng, khách quan và có tác dụng động
viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh.
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- Khi triển khai thực hiện, lưu ý công tác bảo đảm an toàn phòng, chống
dịch Covid-19.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Đối tượng dự thi
- Bảng A: Dành cho học sinh cấp THCS;
- Bảng B: Dành cho học sinh cấp THPT;
- Bảng C: Dành cho học sinh các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh
trong độ tuổi từ 6-10 tuổi.
2. Tên gọi Cuộc thi
- Tên tiếng Việt: Cuộc thi hùng biện tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk năm học
2021-2022.
- Tên tiếng Anh: Dak Lak English Speaking Contest 2021-2022.
3. Thời gian tổ chức Cuộc thi
- Giai đoạn 1 năm 2021: Vòng thi thuyết trình qua video theo chủ đề của
Cuộc thi, cụ thể như sau:
+ Từ ngày 30/11/2021 đến ngày 20/12/2021: Các trường phát động Cuộc
thi, học sinh tham gia Cuộc thi xây dựng phần thi thuyết trình qua video.
+ Từ ngày 21/12 đến ngày 23/12/2021: Ban Giám khảo các trường chấm,
lựa chọn video có chất lượng và gửi bài thi (dạng link) kèm phần mô tả, thông
điệp
bằng
tiếng
Anh
không
quá
200
từ
về
email:
daklakspeakingcontest2021@gmail.com gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (Các
trường THPT và các trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp, các trường THCS gửi
cho Phòng GDĐT để tổng hợp gửi Ban Tổ chức Cuộc thi).
+ Từ ngày 24/12-26/12/2021: Tổ chức bình chọn trên Fanpage của Cuộc
thi Daklak-English -Speaking-Contest-2021.
+ Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021: Ban Tổ chức Cuộc thi và
Ban Giám khảo cấp tỉnh tổ chức chấm, xét giải và thông báo kết quả Cuộc thi
đến các đơn vị.
- Giai đoạn 2 năm 2022: Vòng thi sân khấu hóa, cụ thể như sau:
+ Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 22/01/2022: Thông báo danh sách các đội
tham gia Vòng thi Sân khấu hóa của Giai đoạn 2.
+ Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/02/2022: Các đội dự thi xây dựng nội
dung kịch bản, nội dung hùng biện, tập luyện phần trình diễn sân khấu để chuẩn
bị cho Vòng thi sân khấu hóa theo Kế hoạch của Cuộc thi.
+ Dự kiến vào tháng 3/2022 (căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh
Covid-19): Ban Tổ chức cấp tỉnh tổ chức Vòng thi Sân khấu hóa, chấm và trao
giải cho các đội dự thi.
III. NỘI DUNG THI
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1. Chủ đề
- Bảng A: Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ góc nhìn của thanh
thiếu nhi.
- Bảng B: Sự tác động của mạng xã hội đối với học sinh THPT.
- Bảng C: Phát triển du lịch bền vững tại Đắk Lắk.
2. Nội dung thi
Kiến thức văn hóa, xã hội, kỹ năng liên quan đến chủ đề.
3. Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
IV. THỂ THỨC THI
1. Giai đoạn 1 năm 2021: Vòng thi Video
a) Thành lập đội dự thi tại các trường/trung tâm
- Bảng A: Mỗi trường THCS thành lập 02 đội, mỗi đội gồm 02 thành viên
tham gia dự thi.
- Bảng B: Mỗi trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thành
lập 02 đội, mỗi đội gồm 02 thành viên tham gia dự thi.
- Bảng C: Mỗi trung tâm ngoại ngữ thành lập 01 đội gồm 02 học viên
trong độ tuổi từ 6-10 tuổi tham gia dự thi.
b) Thể thức thi
- Mỗi đội thi thực hiện 01 phóng sự (video) theo chủ đề Cuộc thi và gửi về
Ban Tổ chức, yêu cầu như sau:
+ Thời gian: tối đa 05 phút;
+ Nội dung: giới thiệu về đội thi (trường/trung tâm đang theo học, thành
viên đội) và trình bày thông điệp liên quan đến chủ đề Cuộc thi;
+ Chất lượng âm thanh, hình ảnh: chất lượng âm thanh tối thiểu 128kbps,
định dạng hình ảnh tối thiểu SD (720 x 480);
+ Bài dự thi được định dạng <Tên bài – Tên đội (nếu có) – Tên đơn vị>
đăng tải YouTube và gửi bài thi (dạng link) kèm phần mô tả, thông điệp bằng
tiếng Anh không quá 200 từ về email: daklakspeakingcontest2021@gmail.com;
+ Bài dự thi có nội dung không vi phạm các quy định của Nhà Nước,
không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không liên quan đến
các vấn đề chính trị, tôn giáo hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật. Bài
dự thi chưa được đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng, đội thi chịu trách
nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác, trung thực và bản quyền tác phẩm. Ban
Tổ chức có toàn quyền sử dụng bài dự thi của đội thi;
+ Lưu ý:
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Ngoài 02 thành viên của đội, đội thi được phép sử dụng lực lượng hỗ trợ
thực hiện bài thi, đảm bảo làm nổi bật vai trò chủ chốt của 02 thành viên chính
thức;
Video có thể được ghi hình bằng điện thoại và không quy định phương
tiện hiệu chỉnh, dựng và biên tập video. Bài dự thi không kèm chữ/logo mang
tính thương mại;
Trường hợp Ban Tổ chức phát hiện có gian lận trong quá trình bình chọn
và tham gia dự thi, Ban Tổ chức có quyền loại bỏ quyền tham gia của đội thi đó.
Ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng và hủy bỏ kết quả đối với những bài
dự thi vi phạm quy định của Cuộc thi;
- Bài dự thi của các đội thi được Ban Tổ chức đăng tải trên kênh YouTube
của cuộc thi và chia sẻ trên Fanpage của Cuộc thi Daklak-English -SpeakingContest-2021 để tính điểm bình chọn trong 07 ngày tính từ ngày đăng tải. Điểm
bình chọn được tính như sau:
+ 01 like (yêu thích) tương đương 01 điểm;
+ 01 view (lượt xem) trên YouTube tương đương 02 điểm;
+ Điểm bình chọn là điểm tổng like và view như trên, đội thi có điểm bình
chọn cao nhất được nhận giải Yêu thích nhất.
- Ban Tổ chức lựa chọn 20 đội có số điểm Ban Giám khảo đánh giá cao
nhất tham gia Giai đoạn 2 của Cuộc thi vào tháng 3/2022. Điểm Ban Giám khảo
cụ thể như sau:
+ Chất lượng hình ảnh, âm thanh/trình bày;
+ Khả năng tiếng Anh và sự phối hợp giữa các thành viên;
+ Nội dung truyền tải;
+ Điểm cộng: ý tưởng sáng tạo, độc đáo; được nhà trường sử dụng như
sản phẩm tuyên truyền trên các kênh thông tin chính thống như Website,
Fanpage của nhà trường (có minh chứng gửi Ban Tổ chức trước ngày chốt bình
chọn);
+ Điểm cộng bình chọn tương tác.
2. Giai đoạn 2 tháng 3/2022: Vòng thi sân khấu hóa
- 20 đội xuất sắc nhất sẽ tham gia Giai đoạn 2 của Cuộc thi theo hình thức
sân khấu hóa gồm các phần thi: Chào hỏi, Tình huống và Hùng biện.
- Phần 1: Chào hỏi (30 điểm)
+ Thời gian: Mỗi đội có tối đa 05 phút trên sân khấu;
+ Hình thức thể hiện: Không giới hạn;
+ Nội dung: Giới thiệu về đội thi (trường/trung tâm đang theo học và từng
cá nhân tham gia đội thi), truyền tải thông điệp liên quan đến chủ đề Cuộc thi;
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+ Tiêu chí chấm điểm: Thông điệp, khả năng tiếng Anh, Kỹ năng sân
khấu hóa (trình diễn, đồng đội, hình thức sáng tạo).
- Phần 2: Tình huống (20 điểm)
+ Thời gian: Mỗi đội có tối đa 07 phút trên sân khấu (02 phút chuẩn bị và
05 phút trình bày);
+ Hình thức: Xử lý tình huống;
+ Nội dung: Ban Tổ chức cung cấp chủ đề và đội thi bốc thăm ngay trên
sân khấu, mỗi thành viên trong đội sẽ được yêu cầu đóng vai 01 nhân vật trong
tình huống và cùng giải quyết tình huống mà BTC đưa ra;
+ Tiêu chí chấm điểm: Khả năng tiếng Anh, khả năng xử lý tình huống,
tinh thần đồng đội.
- Phần 3: Hùng biện (50 điểm)
+ Thời gian: Mỗi đội có tối đa 05 phút để hùng biện và 03 phút để trả lời
câu hỏi;
+ Hình thức: Đội thi hùng biện về 01 chủ đề cho trước và được sử dụng
các phương tiện hỗ trợ (slide trình chiếu, video, diễn viên và đạo cụ minh họa);
+ Nội dung: Ban Tổ chức cung cấp chủ đề cho các đội thi trước 03 ngày,
các đội thi bốc thăm đội đối thủ ngay trước phần thi của mình. Đội đối thủ có
nhiệm vụ đặt tối đa 02 câu hỏi trong vòng 01 phút và đội dự thi có quyền trả lời
trong vòng 02 phút;
+ Tiêu chí chấm điểm: Khả năng tiếng Anh, nội dung trình bày, kỹ năng
sân khấu, nội dung trả lời câu hỏi từ đối thủ;
- Tổng điểm của đội thi là tổng điểm của 03 Phần thi.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Đội thi đoạt giải được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo và tiền thưởng (Ban Tổ chức Cuộc thi cân đối trong ngân sách được bố trí để
trao thưởng), cơ cấu giải thưởng như sau:
1. Giai đoạn 1: Vòng thi thuyết trình qua Video, cơ cấu giải như sau:
- Bảng A: 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba.
- Bảng B: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba.
- Bảng C: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.
2. Giai đoạn 2: Vòng thi Sân khấu hóa, cơ cấu giải như sau:
- Bảng A: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 04 giải Khuyến khích.
- Bảng B: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.
- Bảng C: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên tham mưu xây
dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
bố trí kinh phí tổ chức Cuộc thi theo quy định tài chính hiện hành.
- Các phòng, ban thuộc Sở khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp
thực hiện.
2. Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố
Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các
trường THCS trực thuộc đơn vị quản lý; chỉ đạo các đơn vị tham gia Cuộc thi;
tổng hợp bài thi của các trường THCS gửi về Ban Tổ chức theo đúng Kế hoạch.
3. Các trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và
các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh
- Các trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học phát
động Cuộc thi đến toàn thể học sinh của nhà trường; chỉ đạo tổ chuyên môn
hướng dẫn học sinh tham gia dự thi; tổ chức chấm và lựa chọn bài thi có chất
lượng gửi về Ban Tổ chức theo đúng Kế hoạch.
- Các trung tâm ngoại ngữ phát động Cuộc thi đến toàn thể học sinh của
trung tâm; hướng dẫn học sinh tham gia dự thi; tổ chức chấm và lựa chọn bài thi
có chất lượng gửi về Ban Tổ chức theo đúng Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Anh tỉnh Đắk Lắk
năm học 2021-2022, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện
theo đúng quy định. Nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng
Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo để được
hướng dẫn (Số điện thoại cố định: 0262.3856805; Số ĐTDĐ: 0905661168 gặp
Cô Krông Ái Hương Lan – Phó Trưởng phòng GDTrH-GDTX)./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, PT nhiều cấp học;
- Các trung tâm ngoại ngữ;
- Các phòng CMNV Sở;
- Lưu: VT, P. GDTrH-GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Tường Hiệp

