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ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sa Đéc, ngày 26 tháng 9 năm 2017

S : 744/PGDĐT-NV
V/v hướng dẫn tổ chức hội thi hùng biện
tiếng Anh cho học sinh phổ thông
năm học 2017-2018

Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH, THCS.
Căn cứ công văn s 1275/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 21 tháng 8 năm
2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn tổ chức hội thi
hùng biện tiếng Anh cho học sinh phổ thông lần thứ V, năm học 2017-2018;
Phòng GD&ĐT hướng dẫn các n v tổ chức Hội thi hùng biện tiếng
Anh cho học sinh phổ thông năm học 2017-2018 với nh ng nội dung sau:
I M C

CH HỘI THI

1. Phát triển khả năng hùng biện, giúp học sinh tăng cường kỹ năng giao
tiếp, thuyết trình; tăng cường khả năng hội nhập qu c tế, nâng cao tính tự tin,
mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh;
2. Tạo môi trường cho học sinh trao ổi, học h i, trau d i tiếng Anh theo
từng chủ iểm ã học ể ứng dụng vào cuộc s ng hàng ngày;
3. Tạo ộng lực ể học sinh hứng thú và y u thích môn học;
4. Nhằm tạo c hội ể các n v giao lưu, trao ổi kinh nghiệm dạy và
học tiếng Anh, kinh nghiệm tổ chức các hoạt ộng ngoại khóa, nâng cao chất
lượng giảng dạy tiếng Anh, c biệt là kỹ năng nghe và nói;
5. Tăng cường tìm hiểu và quảng bá du l ch, nâng cao v thế và hình ảnh
tỉnh Đ ng Tháp bằng tiếng Anh.
II CẤP TIỂU HỌC V TRUNG HỌC CƠ SỞ
1 Dự thi cấp trường
Trường Tiểu học và THCS tổ chức thi hùng biện tiếng Anh cấp trường
căn cứ vào kế hoạch hội thi cấp thành ph , hướng dẫn học sinh tự luyện tập, ôn
luyện và tham dự kỳ thi hùng biện tiếng Anh cấp trường.
2 Dự thi cấp thành phố
d

2
a Cấp T ể
cấp thành ph .

ọc
d

: học sinh ang theo học lớp 5; ược

t chọn dự thi

d
: Có iểm kiểm tra nh kỳ cu i năm học lớp 4 môn
tiếng Anh từ 8,0 iểm trở l n trong năm học 2016-2017 và ược tuyển chọn từ
vòng thi cấp trường.
b Cấp THCS
d
: học sinh ang theo học lớp 8, 9; ược
ội tuyển dự thi cấp thành ph .

t chọn vào

d
: Có iểm trung bình cả năm môn tiếng Anh từ 8,0
iểm trở l n trong năm học 2016-2017 và ược tuyển chọn từ vòng thi cấp thành
ph .
22

ơ

ịd

- Cấp Tiểu học: M i trường thành lập 01 ội dự thi g m 02 học sinh ở
kh i lớp 5. Ri ng trường TH Kim Đ ng, TH Trưng Vư ng, TH Phú Mỹ ược
thành lập 01 ho c 02 ội tuyển dự thi.
- Cấp THCS: M i trường thành lập 02 ội dự thi g m 04 học sinh ở 02
kh i lớp 8 và 9 (m i kh i lớp 01 ội với 02 học sinh).
- M i n v 01 tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh ( n ca, song ca, t p
ca, hát có múa minh họa, múa,...) ể tham gia giao lưu và biểu di n tại vòng thi
cấp thành ph và l trao giải.
2 3 Hồ sơ d

ồm

- Danh sách 01 ội ho c 02 ội dự thi theo kh i lớp 5. Danh sách 02 ội
dự thi theo kh i lớp 8, 9 heo m u ph
c 2 nh m .
- Kết quả thi vòng thi cấp trường.
- File nhạc beat của 01 tiết mục văn nghệ.
- Tất cả h s
t trong một folder và t t n folder như sau: HBTA20172018_TRUONG_“TEN TRUONG”.
- H s gửi về a chỉ email ttkhanh1987@gmail.com trước ngày
02/11/2017.
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a

ịa

ểm

- Thời gian: 01-02/12/2017

nh

m ịch hời gian dự iến - ph

c 3).

- ịa điểm thi: Hội trường trường TH Kim Đ ng.
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ăm

ứ

d

M i trường sẽ b c thăm thứ tự dự thi của học sinh
h s dự thi cấp thành ph .
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d

ức

: ph

c1

n v mình khi nộp

m heo

3 Dự thi cấp tỉnh
3
a Cấp T ể

d
ọc

2

d
: học sinh ang theo học lớp 5; ược Phòng GD&ĐT
t chọn dự thi cấp tỉnh.
d
: Có iểm kiểm tra nh kỳ cu i năm học lớp 4 môn
tiếng Anh từ 8,0 iểm trở l n trong năm học 2016-2017 và ược tuyển chọn từ
vòng thi cấp thành ph .
b Cấp THCS
d
: học sinh ang theo học lớp 8, 9; ược Phòng GD&ĐT
t chọn dự thi cấp tỉnh.
d thi: Có iểm trung bình cả năm môn tiếng Anh từ 8,0
iểm trở l n trong năm học 2016-2017 và ược tuyển chọn từ vòng thi cấp thành
ph .
32

ơ

ịd

- Cấp Tiểu học: Phòng GD&ĐT ăng k dự thi g m 02 học sinh ở kh i
lớp 5.
- Cấp THCS: Phòng GD&ĐT ăng k dự thi g m 04 học sinh ở 02 kh i
lớp 8 và 9 (m i kh i lớp một ội với 02 học sinh).
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a

ịa

ểm

- Thời gian: 10, 11, 12/01/2018

nh

m ịch hời gian dự iến - ph

c

4).
- ịa điểm thi: Hội trường Sở GD&ĐT.
III. KINH PHÍ
- Cấp trường: Chi theo kinh phí hội thi cấp trường.
- Cấp thành ph : Chi theo kinh phí hội thi cấp thành ph .
- Cấp tỉnh: chi theo chế ộ tài chính hiện hành.
- Đ i với công tác b i dưỡng học sinh dự thi hùng biện tiếng Anh cấp
trường, cấp thành ph và cấp tỉnh, các n v căn cứ tình hình cụ thể nhà trường
(giáo vi n, học sinh, c sở vật chất và khả năng tài chính) quyết nh thời lượng,
nội dung b i dưỡng. M i kh i lớp các n v phân công giáo vi n b i dưỡng học
sinh dự thi và ược tính tiết b i dưỡng từ khi ra quyết nh thành lập ội tuyển
cấp trường dự thi cấp thành ph , cấp thành ph dự thi cấp tỉnh.
- Thực hiện ã hội hóa, tranh thủ các ngu n vận ộng tài trợ từ các ngu n
hợp pháp khác ể h trợ cho hội thi các cấp.
- Sở GD&ĐT chi kinh phí tổ chức hội thi và kinh phí khen thưởng.
- Các n v sử dụng ngu n kinh phí sự nghiệp của n v mình ể chi cho
việc tổ chức Hội thi cấp trường, huyện, th ã và thành ph và chi phí i lại, ăn ở
cho giáo vi n và học sinh tham dự hội thi cấp tỉnh theo chế ộ tài chính hiện
hành.
- Thực hiện ã hội hóa, tranh thủ các ngu n vận ộng tài trợ từ các ngu n
hợp pháp khác ể h trợ cho hội thi các cấp.
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IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và ào tạo
- Hướng dẫn tổ chức hội thi hùng biện cho học sinh phổ thông năm học
2017-2018.
- Khen thưởng giải

ng ội theo từng kh i lớp ạt giải cao trong hội thi.

- Chuẩn b c sở vật chất cho tổ chức hội thi.
2. Các trường TH, THCS
- Tất cả các trường em hội thi như là một ợt sinh hoạt chuy n môn và
một sân ch i bổ ích dành cho học sinh, các n v phải tổ chức nghi m túc vòng
thi cấp trường và tham dự ầy ủ vòng thi cấp thành ph .
- Các n v tổ chức tuyển chọn học sinh tham dự vòng thi cấp trường và
cấp thành ph khách quan, công bằng, có ti u chí tuyển chọn rõ ràng, tránh gây
khiếu nại từ học sinh và phụ huynh học sinh.
- Hiệu trưởng trường Tiểu học thực hiện nghi m túc tinh thần Công văn
s 6373/BGD&ĐT-GDTH ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc
iều chỉnh một s nội dung hướng dẫn học sinh Tiểu học tham gia các hoạt ộng
giao lưu, “sân ch i” trí tuệ.
Phòng GD&ĐT y u cầu hiệu trưởng các n v thực hiện nghi m túc nội
dung n u tr n và ây dựng kế hoạch tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh dành
cho học sinh phổ thông năm học 2017-2018 của n v mình. Trong quá trình
thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc li n hệ với Phòng GD&ĐT (qua hầy
Lộc) ể ược trao ổi th m./.
ơ

ậ :

- Như tr n;
- Lưu: VT, NV.

KT TRƯỞNG PHÕNG
PHÓ TRƯỞNG PHÕNG
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Phụ lục 1
HÌNH THỨC V NỘI DUNG THI HỘI THI
HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG CẤP THÀNH
PHỐ NĂM HỌC 2017-2018
CẤP TIỂU HỌC V THCS
K m heo Công văn số

/PGDĐT-NV, ngày

/9/2017 của PGD&ĐT)

1 Hình thức thi
Hội thi cấp thành ph sẽ tổ chức thành 03 phần thi:
- Thí sinh trải qua 3 phần thi: hởi ộng, năng hiếu và hùng biện.
- Thí sinh chỉ ược sử dụng tiếng Anh khi thể hiện các phần thi.
2 Nội dung thi
Phần 1: Khởi động (10 iểm)
Describing and Guessing the pictures: Một thí sinh mô tả lần lượt 05 bức
tranh xuất hiện tr n màn hình cho ng ội mình (không nhìn tranh) có nhiệm
vụ oán úng t n bức tranh. Thí sinh mô tả tranh không ược dùng tên của bức
tranh và iệu bộ ể gợi ý. Thời gian t i a cho phần thi này là 05 phút. M i câu
trả lời úng ược 2.0 iểm nh m v d minh họa). Nội dung các bức tranh là
các chủ ề quen thuộc trong nội dung chư ng trình học của từng cấp học và các
thông tin về du l ch Đ ng Tháp (di tích l ch sử, a iểm du l ch nổi tiếng, c
sản nổi tiếng, làng nghề truyền th ng, con người tại tỉnh Đ ng Tháp,...).
Phần 2: Năng khiếu (70 iểm)
Listening: tất cả các ội (m i ội hai thí sinh) nghe lần lượt 14 oạn hội
thoại khác nhau (m i oạn nghe 02 lần). Sau khi kết thúc m i oạn hội thoại,
m i ội có 20 giây ể suy nghĩ và ghi áp án vào phiếu trả lời nh m phiếu
trả lời m u) i với từng oạn hội thoại. M i câu trả lời úng ược 5.0 iểm.
nh m v d minh họa).
Phần 3: Hùng biện (70 iểm)
Hùng biện theo chủ ề b c thăm ngẫu nhiên theo chủ iểm cho sẵn: Hùng
biện (50 iểm) và trả lời câu h i (20 iểm)
- M i ội chọn một thí sinh b c thăm ngẫu nhiên một câu h i ược Ban tổ
chức chuẩn b theo chủ ề ã cho i với từng cấp học và cả ội sẽ có 10 phút
ể thảo luận.
- Sau phần thảo luận, một thí sinh ại diện ội trình bày trong thời gian t i
a 04 phút. Sau phần trình bày, thí sinh trả lời các câu h i, bảo vệ quan iểm
trước Ban giám khảo li n quan ến nội dung vừa trình bày (02 phút).
- Nội dung các câu h i là các chủ ề quen thuộc trong nội dung chư ng
trình học của từng cấp học và các thông tin về du l ch Đ ng Tháp (di tích l ch
sử, a iểm du l ch nổi tiếng, c sản nổi tiếng, làng nghề truyền th ng, con
người tại tỉnh Đ ng Tháp,...).
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Các chủ ề hùng biện:

nh

m v d minh họa

* Cấp Tiểu học:
- Friends and Friendship
- Holidays
- Education
- Health
- Hobbies
- Dong Thap Tourism (people, famous places of interest, historical relics,
specialties, traditional craft villages,...)
- Green Environment
* Cấp THCS:
- Green Environment
- Dong Thap Tourism (people, famous places of interest, historical relics,
specialties, traditional craft villages,...)
- Future Jobs
- Health
- Hobbies
- Education
- Information technology
- For a better community
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Phụ lục 2
ĂNG K DỰ THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TH NH PHỐ
Đ n v : trường………………
K m heo Công văn số

/PGDĐT-NV, ngày

/9/2017 của PGD&ĐT

1 Danh ách th inh dự thi

TT

ội dự
thi

1

Đội
kh i 5

2

Đội
kh i 8

3

Đội
kh i 9

Họ và t n
học inh

Nam/Nữ

Ngà , tháng,
năm inh

Học
inh
l p

Trường

Hu ện, thị xã,
Thành phố

2 Tiết mục văn nghệ
a. Tiế m c 01
- T n tiết mục: ……………………………………...
- Thể loại:……………………………………………
- S lượng học sinh/giáo vi n tham gia: ……………
- T n học sinh: …………………………………….. Trường:
………………………………….
b. Tiế m c 02
- T n tiết mục: ……………………………………...
- T n học sinh: …………………………………….. Trường:
………………………………….
- S lượng học sinh/giáo vi n tham gia: ……………
- T n học sinh: …………………………………….. Trường:
………………………………….
c. Tiế m c 03
- T n tiết mục: ……………………………………...
- T n học sinh: …………………………………….. Trường:
………………………………….
- S lượng học sinh/giáo vi n tham gia: ……………
- T n học sinh: …………………………………….. Trường:
………………………………….
3 Trưởng đoàn
- Họ và t n: …………………………………………
7

- Chức vụ:………………………………………….
-S

iện thoại: …………………………………….

4 Giáo Vi n hư ng dẫn
- Họ và t n: ………………………………………… S

iện thoại:

- Họ và t n: ………………………………………… S

iện thoại:

- Họ và t n: ………………………………………… S

iện thoại:

5 Cổ động vi n
TT

Họ và t n

L p

Trường

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NGƯ I L P BIỂU
K , ghi họ n

HIỆU TRƯỞNG
K , ghi họ n
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Phụ lục 3
LỊCH TH I GIAN DỰ KIẾN
HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2017-2018
K m heo Công văn số
Thời gian
Sáng (7 giờ 30 phút)
01/12/2017
Chiều (13 giờ 00 phút)
01/12/2017
Sáng (7 giờ 30 phút)
02/12/2017
Chiều (13 giờ 00 phút)
02/12/2017

/PGDĐT-NV, ngày
Nội dung

/9/2017 của PGD&ĐT
Thực hiện

Ghi chú

Phần thi khởi ộng và năng
Tất cả các ội kh i lớp 5
khiếu của kh i lớp 5
Phần thi khởi ộng và năng
Tất cả các ội kh i lớp 8, 9
khiếu của kh i lớp 8, 9
Phần thi hùng biện của kh i
Tất cả các ội kh i lớp 5
lớp 5
- Phần thi hùng biện của - Tất cả các ội kh i lớp 8, 9
kh i lớp 8, 9
- Tất cả các ội kh i lớp 5, 8
- Tổng kết hội thi
và 9
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Phụ lục 4
LỊCH TH I GIAN DỰ KIẾN
HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TỈNH CHO HỌC SINH PHỔ
THÔNG LẦN THỨ V, NĂM HỌC 2017-2018
K m heo Công văn số 1275/SGDĐT-GDTrH-TX&CN, ngày 21/8/2017 của Sở GDĐT
I CẤP TIÊU HỌC V THCS
Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Sáng
10/01/2018

Phần thi khởi ộng và năng khiếu của kh i lớp 5

Chiều
10/01/2018

Phần thi khởi ộng và năng khiếu của kh i lớp 8

Sáng
11/01/2018

Phần thi khởi ộng và năng khiếu của kh i lớp 9

Chiều
11/01/2018

Phần thi hùng biện của kh i lớp 5

Sáng
12/01/2018

Phần thi hùng biện của kh i lớp 5 + Phần thi
Tất cả các ội kh i lớp 5 và 8
hùng biện của kh i lớp 8

Chiều
12/01/2018

Phần thi hùng biện của kh i lớp 8+ Phần thi hùng Tất cả các ội kh i lớp 5, 8 và
biện của kh i lớp 9 và tổng kết hội thi
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Tất cả các ội kh i lớp 5
Tất cả các ội kh i lớp 8
Tất cả các ội kh i lớp 9
Tất cả các ội kh i lớp 5
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