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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp trường
Năm học 2021 - 2022
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021–2022 của trường THPT Ngô Quyền, nhóm
Ngoại ngữ trường THPT Ngô Quyền thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi
hùng biện Tiếng Anh cấp trường lần thứ I năm học 2021–2022 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Đẩy mạnh phong trào nói và học Tiếng Anh trong nhà trường, đồng thời tạo
một sân chơi bổ ích và lý thú giúp các em phát triển toàn diện.
- Tạo cơ hội cho học sinh phát triển khả năng nói Tiếng Anh, trên cơ sở đó góp
phần rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, năng lực hùng biện, góp phần nâng
cao chất lượng dạy và học bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường.
- Góp phần phát triển kỹ năng nghe, nói Tiếng Anh và khả năng tư duy cho học
sinh.
- Tạo không khí học tập ngoại ngữ sôi động, thoải mái trong nhà trường.
- 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 hằng ngày.
- Nâng cao tính tự tin mạnh dạn khi giao tiếp bằng Tiếng Anh.
- Tuyển chọn và tuyên dương, khen thưởng những học sinh có năng lực, kỹ năng
giao tiếp Tiếng Anh tốt.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG
1.Thời gian: Tiết 1,2 ngày 01/11/2021
2. Địa điểm: Tại trường THPT Ngô Quyền.
3. Đối tượng tham gia: Là học sinh của trường có khả năng nói Tiếng Anh, giao
tiếp bằng ngoại ngữ, năng lực hùng biện tốt, có nguyện vọng tham gia cuộc thi.
III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC
1. Nội dung:
Chủ đề cuộc thi: Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh - “English Speaking Contest”
Thể lệ cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng thi: vòng sơ khảo
(Qualifying round) và vòng chung kết xếp hạng (Final round)
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a. Vòng sơ khảo (Qualifying round): Thuyết trình qua clip. Thí sinh chọn 1
đề tài trong 5 đề tài do BTC công bố, chuẩn bị và thực hiện một bài thuyết trình về
chủ đề đã chọn. Các nhóm tự ghi hình phần thuyết trình của mình trong thời gian
dưới 13 phút, sau đó gửi video về địa chỉ email nhomtienganhnq@gmail.com
b. Vòng chung kết (Final Round): thuyết trình trên sân khấu. Vòng chung kết
bao gồm 02 nội dung:
Số lượng nhóm dự thi Chung kết: Tổng số 05 nhóm
- Thuyết trình chuẩn bị sẵn (Prepared speech): Các nhóm chỉnh sửa và phát
triển thêm từ chủ đề đã chọn và thuyết trình trong giới hạn 10 phút (có thể dung
tranh hoặc powerpoint để hỗ trợ bài thuyết trình). Trong cuộc thi chung kết, thí sinh
trình bày bài thuyết trình đã chuẩn bị trước mặt BGK và khán giả chương trình.
- Trả lời câu hỏi (Q&A): Ban giám khảo sẽ đặt 1 đến 3 câu hỏi liên quan hoặc
không liên quan đến chủ đề của thí sinh trình bày để kiểm tra kỹ năng phản xạ ngôn
ngữ của thí sinh
Thí sinh phải trải qua 02 phần thi liên tục và kết thúc phần dự thi.
+ Phần 1: Phần thi hùng biện (10 phút): Các thành viên trong nhóm chào hỏi,
giới thiệu về bản thân, trình bày đề tài đã chuẩn bị từ 3 – 8 phút.
+ Phần 2: Trả lời các câu hỏi của ban giám khảo: ( thời gian là 2’)
Điểm thi của mỗi thí sinh được tính bằng tổng điểm của 2 phần thi, tối đa là
20 điểm. Tổng điểm phần 1 là 16 điểm: Chào hỏi, giới thiệu: 2đ, trình bày đề tài:
14 đ Tổng điểm phần 2 là 4 điểm: Trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
2. Hình thức:
- Học sinh chon một trong các chủ đề: family, friends, Corona Virus, Ngo
Quyen High School, Thai Nguyen’s speciality.
+ Học sinh tự chọn nhóm, mỗi nhóm 5 học sinh.
+ Các nhóm chọn 1 trong 5 chủ đề ban tổ chức đã gợi ý. Quay clip, video lồng
ghép phần giới thiệu các thành viên của nhóm và phần thuyết trinh.
+ Bài thuyết trình (250 từ - 300 từ) về chủ đề cuộc thi phải nộp cho ban tổ
chức kèm video, clip
- Đăng ký để được tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh với GVBM trước
ngày 01/10/2021.
- Bài viết dự thi, video clip nộp về ban tổ chức cuộc thi trước ngày
22/10/2021.
(Lưu ý: Bài viết phải được đánh bằng vi tính và phô tô thành 03 bản).
Kết thúc cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường, ban giám khảo sẽ trao giải
cho các nhóm xuất sắc và được thưởng điểm.
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IV. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
1. Nguyên tắc chấm điểm:
a. Vòng sơ khảo.
- Các thành viên trong nhóm phát âm và độ trôi chảy : 25đ
- Từ vựng và Ngữ pháp: 25đ
- Ý tưởng và nội dung: 25đ
- Chất lượng của video và phong thái tự tin: 25đ
b. Vòng chung kết
Đối với vòng thi chung kết, điểm chung cuộc của thí sinh được tính trên thang
điểm 120, bao gồm các thành phần:
+ Tổng điểm trung bình của bài thuyết trình (prepared speech) trên thang
điểm 100.
+ Điểm trả lời câu hỏi (Q&A) từ BGK trên thang điểm 20.
- Trong trường hợp hai nhóm có số điểm bằng nhau, BTC sẽ hội ý phương án
giải quyết và công bố ngay cho thí sinh và khán giả được biết.
2. Tiêu chí chấm điểm:
a. Bài thuyết trình được đánh giá dựa trên các tiêu chí (100 điểm):
- Speech construction (20%): bài thuyết trình có cấu trúc rõ ràng, dễ nhận
diện, các phần mở đầu, thân bài và kết luận đáp ứng được yêu cầu về chức năng, ý
tưởng được phát triển theo trình tự logic, sử dụng nhuần nhuyễn các từ/cụm từ nối
nhằm liên kết chặt chẽ bài thuyết trình cả về mặt ý tưởng và ngôn ngữ.
- Content of Speech (20%): Bài thuyết trình thể hiện rõ quan điểm và mục
đích của tác giả, cung cấp đầy đủ ý tưởng và minh chứng thuyết phục để bảo vệ
quan điểm của mình, nêu rõ được các điểm mạnh, điểm yếu của quan điểm riêng và
quan điểm đối nghịch và phản biện lại quan điểm đối nghịch bằng lý lẽ thuyết phục
(nếu có).
- Presentation and Delivery (20%): Thí sinh giao tiếp bằng mắt với khán giả
trong suốt thời gian thuyết trình, đảm bảo giữ cho khán giả lắng nghe và ủng hộ;
giữ cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể phù hợp để thuyết phục khán giả; thời lượng bài
thuyết trình đúng yêu cầu theo thể lệ;
- Pronunciation and Intonation (20%): Phát âm chính xác, ngữ điệu phù hợp
với tác phong hùng biện, có tính thuyết phục, sử dụng ngôn ngữ trôi chảy với âm
lượng và tốc độ phù hợp, ngắt âm hợp lý.
- Language (20%): Bài thuyết trình thể hiện năng lực ngôn ngữ nhuần nhuyễn
có độ chính xác cao về ngữ pháp và từ vựng, thể hiện vốn từ phong phú đa dạng và
sử dụng phù hợp.

4

Cách tính điểm cho từng phần: Fair: 1 – 5 điểm; Good: 6 – 10 điểm; Very
Good: 11 – 15 điểm; Excellent: 16 – 20 điểm
b. Phần trả lời câu hỏi (Q&A) từ BGK được đánh giá dựa trên các tiêu chí
(20 điểm):
- Phản ứng câu hỏi nhanh, thông minh, dí dỏm.
- Quan điểm rõ ràng, mạch lạc, thẳng thắn.
- Ý tưởng và dẫn chứng thuyết phục, rõ ràng, cụ thể.
- Phản biện thông minh, dí dỏm với ý tưởng và dẫn chứng thuyết phục.
Cách tính điểm cho từng phần: Fair: 1 – 5 điểm; Good: 6 – 10 điểm; Very
Good: 11 – 15 điểm; Excellent: 16 – 20 điểm
3. Ban giám khảo:
- Ban giám khảo là những người có kinh nghiệm; có chuyên môn về các nội
dung của cuộc thi và có khả năng đánh giá chính xác nhất về những gì thí sinh thể
hiện.
- Ban giám khảo sẽ do Ban tổ chức mời và ra quyết định thành lập. Danh sách
Ban giám khảo sẽ được công bố trước khi chấm thi vòng sơ khảo và vòng chung
kết.
V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
1. Trách nhiệm của các thí sinh:
- Nghiên cứu kỹ thể lệ và chấp hành các qui định của BTC.
- Hợp tác và cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan khi BTC yêu cầu.
- Khi được chọn vào vòng sau, thí sinh phải đảm bảo dự thi đầy đủ các phần
thi.
- Trong trường hợp có lý do bất khả kháng không thể dự thi vòng chung kết,
thí sinh phải báo ngay với BTC để có phương án giải quyết sớm nhất.
2. Trách nhiệm của BTC
- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của cuộc thi.
- Được toàn quyền sử dụng các âm thanh, hình ảnh, ảnh chụp và tất cả các tài
liệu, thông tin của thí sinh trong cuộc thi để quảng bá cho các hoạt động liên quan
đến cuộc thi.
- Được quay phim, ghi hình toàn bộ hoạt động của cuộc thi liên quan đến các
thí sinh và toàn quyền sử dụng các tư liệu này phục vụ cho việc quảng bá cuộc thi.
- Có quyền thay đổi thời gian và địa điểm các sự kiện của tùy theo từng trường
hợp cụ thể.
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- Có quyền thay thế, sửa chữa, bổ sung các quy định liên quan đến việc tổ
chức cuộc thi cho phù hợp với tình hình thực tế. Ban tổ chức sẽ thông báo công
khai và đảm bảo sự minh bạch nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về thể lệ chương trình.
Thể lệ này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong suốt quá trình diễn ra
chương trình, Ban tổ chức có thể hiệu chỉnh Thể lệ để phù hợp với quá trình diễn ra
cuộc thi.
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Giải thưởng và giá trị giải thưởng
- 01 giải tập thể, trị giá 400.000 VND (cho lớp có nhiều video được vào vòng
chung kết nhất)
- 01 giải Nhất, trị giá 400.000 VND
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 300.000đ VND
- 02 giải Ba, mỗi giải trị giá 200.000đ VND
- 02 giải khuyến khich, mỗi giải trị giá 100.000 VND
- Các thí sinh thuộc nhóm được vào vòng chung kết sẽ được thưởng 01 điểm
10 vào điểm kiểm tra thường xuyên.
-Cộng điểm thi đua theo quy chế của Đoàn thanh niên vào tuần diễn ra vòng
chung kết: Lớp có tiết mục đạt giải nhất cộng 8%, giải nhì 6%, giải ba 4%.
- Các lớp có 100% học sinh tham gia sẽ được cộng 5% điểm thi đua vào tuần
diễn ra vòng chung kết.
VII. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC
1. Ban tổ chức:
Trưởng ban: Ông Phan Vũ Hào – Hiệu trưởng
Phó ban: Bà Phạm Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng
Ủy viên: - Bà Hà Thị Phượng - Tổ phó tổ TD-NN-GDQPAN
- Ông Nguyễn Mạnh Tuyên – Bí thư đoàn trường
- Các ông (bà) GV nhóm Ngoại ngữ của trường.
2. Ban giám khảo:
- Bà Đào Thị Minh Tân
Trưởng ban
- Bà Hà Thị Hoa
Phó ban
- Bà Hoàng Diệu Vân Anh Uỷ viên
3. Dẫn chương trình:
Bà Nguyễn Thị Thập Thanh
4. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hằng
5. Tiểu ban hậu cần:
- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt
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- Bà Lê Thị Hồng Phương
6. Phụ trách chung: Bà Hà Thị Phượng
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với lãnh đạo:
- Trưởng ban: Tổ chức, chỉ đạo cuộc thi hùng biện cấp trường, ra quyết định
thành lập ban tổ chức cuộc thi. Duyệt kế hoạch cuộc thi, chỉ đạo các thành viên
trong BTC thực hiện đúng theo kế hoạch.
- Phó ban: Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp
trường năm học 2021-2022; Phụ trách chuyên môn chung, sinh hoạt thể lệ. Theo
dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ các thành viên trong BTC và các thí sinh đăng ký
dự thi thực hiện theo kế hoạch.
2. Phân công giáo viên hướng dẫn các nhóm tập luyện.
- Các giáo viên trong nhóm dạy Ngoại ngữ.
- Số buổi tập luyện: 04 buổi
3. Phối kết hợp với các bộ phận
- Đoàn trường: ông Nguyễn Mạnh Tuyên chịu trách nhiệm về an ninh trật
tự trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.
- Chuẩn bị kinh phí: bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên, kế toán nhà trường.
- Chuẩn bị máy tính, máy chiếu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cuộc thi: ông Ma
Đình Thư, bà Lâm Thị Thảo Hương.
- Truyền thông: ông Trương Văn Thái, chụp hình cuộc thi, đưa hình ảnh và
nội dung hội thi lên trang Web của trường.
4. Đối với học sinh:
Các thí sinh tham gia dự thi bám sát kế hoạch chung để thực hiện nghiêm túc.
IX. KINH PHÍ:
- Nước uống, văn phòng phẩm: 100.000đ
- Sân khấu, trang trí khánh tiết (in lưới) + Hoa: 500.000đ
- Hỗ trợ cho học sinh tham gia tập luyện 10 x 200.000 = 2.000.000
- Hỗ trợ cho giáo viên hướng dẫn tập luyện 8 x 200.00 = 1.600.000
- Giải thưởng:
+ 01 giải tập thể, trị giá 400.000 VND (cho lớp có nhiều video được vào
vòng chung kết nhất)
+ 01 giải Nhất, trị giá 400.000 VND
+ 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 300.000đ VND
+ 02 giải Ba, mỗi giải trị giá 200.000đ VND
+ 02 giải khuyến khich, mỗi giải trị giá 100.000 VND
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Tổng kinh phí: 6.200.000 (sáu triệu hai trăm ngàn đồng)
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường lần thứ
I năm học 2021 – 2022. Đề nghị các bộ phận có liên quan khẩn trương triển khai
thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian quy định, Chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để tổ chức cuộc thi thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
Người lập kế hoạch
- BGH (b/c);
- GVCN, ĐTN (p/h);
- H/s toàn trường (t/h);
- Website;
- Lưu VT.

(đã kí)

Hà Thị Phượng

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(đã phê duyệt)
Phan Vũ Hào

