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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp trường
Năm học 2021-2022
Căn cứ kế hoạch số 314/KH-DTNT của trường PT DTNT THPT An Giang ngày 01
tháng 09 năm 2021 về kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022;
Căn cứ kế hoạch Số: 328/KHCM-DTNT của trường PT DTNT THPT An Giang
ngày 19/09/2021 về kế tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục năm học 2021 – 2022;
Căn cứ tình hình của đơn vị, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi hùng
biện tiếng Anh cấp trường, năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH HỘI THI
1. Tạo môi trường cho học sinh 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. Tạo cơ hội cho học sinh và giáo viên giao lưu, trao đổi rút kinh nghiệm trong việc
dạy và học tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là kỹ
năng nghe và nói.
II. ĐỐI TƯỢNG – SỐ LƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
1. Đối tượng và điều kiện dự thi: Học sinh đang học lớp 10,11 tại trường.
2. Số lượng thí sinh dự thi: GVBM tiếng Anh kết hợp với GVCN chọn mỗi lớp 01
(một) thí sinh dự thi.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức:
Dự kiến Vào 08g 30 thứ Năm, ngày 21/04/2022. Địa điểm: Hội trường.
III. NỘI DUNG DỰ THI:
1. Nội dung, hình thức thi:
* Nội dung: Gợi ý các chủ đề tổ chức thi:
1. Video games and effect
2. Sporting activities
3. Famous/ interesting people
4. Entertainment / pastime / hobby
5. Country and city life
6. Environment
7. Health

9. Famous places
10. School violence
11. Hometown
12. Information technology
13. Music
14. Historical places
15. Volunteer work

8. Education
16. Festivals
* Hình thức bài thi hùng biện tiếng Anh
- Thí sinh bốc thăm thứ tự trình bày và một chủ đề bắt buộc, nội dung chủ đề xoay
quanh các chủ đề của cấp học.
- Mỗi thí sinh có 10 phút chuẩn bị và 5 phút trình bày trước giám khảo.
- Cấu trúc phần trình bày: Hùng biện về chủ đề bốc thăm và trả lời câu hỏi của giám
khảo xoay quanh nội dung đã trình bày.
2. Các tiêu chí chấm điểm
Năng lực ngôn ngữ (phát âm, từ vựng, cấu trúc ngữ pháp), nội dung bài hùng biện,
phong cách biểu diễn, trình bày.
Các thí sinh lần lượt trình bày bài dự thi, điểm thi của thí sinh là điểm trung bình
cộng phiếu điểm của các giám khảo.
3. Cơ cấu giải thưởng:
- Ban tổ chức căn cứ vào điểm số từ cao xuống để xếp hạng Nhất, Nhì, Ba.
- Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba.
4. Đăng ký dự thi cấp trường:
- Danh sách thí sinh dự thi. (theo mẫu đính kèm).
- Hồ sơ đăng ký dự thi của các lớp xin gửi về thầy Bùi Hoàng Nam- Bí thư Đoàn
trường chậm nhất ngày 12/03/2022 (thứ ba)
VI. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO.
1. Ban tổ chức
TT
HỌ TÊN
1 Ông. Nguyễn Thanh Tùng
2 Ông. Thái Phước Hiệp
3 Ông. Bùi Hoàng Nam
4 Bà. Nguyễn Thị Thơ
2. Ban giám khảo
TT
HỌ TÊN
1 Bà. Trần Thị Ly
2 Ông. Hứa Hoài Bảo
3 Bà. Lê Thị Thu Hồng
4 Ông. Phạm Quốc Thái
VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức:
2. Ban giám khảo:
3. Giải thưởng:
- 01 Giải nhất :

CHỨC VỤ
Hiệu Trưởng
Phó Hiệu trưởng
Bí thư ĐT
Kế toán

NHIỆM VỤ
Trưởng ban
Phó ban tổ chức
Thành viên
Thành viên

CHỨC VỤ
TTCM
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên

NHIỆM VỤ
Trưởng ban
Thành viên
Thành viên
Thành viên

35.000 x 4 người x 2 ngày = 280.000 đồng
60.000 x 4 người x 1 ngày = 240.000 đồng
1 x 150.000 = 120.000

- 01 Giải nhì:
1 x 100.000 = 100.000
- 01 Giải ba:
1 x 80.000 = 80.000
Tổng cộng kinh phí thực hiện: 820.000 đồng (Tám trăm hai mươi nghìn đồng).
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ Tiếng Anh-Thể dục- GDQP- Khmer
- Tổ phân công các thành viên trong tổ chuẩn bị tốt cho cuộc thi.
- GVBM tiếng Anh phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm chọn học sinh theo đơn vị
lớp mình phụ trách tham gia cuộc thi đầy đủ theo qui định.
- Phụ trách chuyên môn và giám khảo của cuộc thi.
2. BCH Đoàn Trường.
- Đoàn trường tham mưu lập kế hoạch và dự trù kinh phí tham gia.
- Chuẩn bị Hội trường, phông màn, các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thi.
- Thu danh sách và niêm yết, công bố giải thưởng.
- Tổ chức cho học sinh bốc thăm chủ đề.
3. Các đơn vị lớp và GVCN lớp:
Căn cứ kế hoạch của nhà trường, lựa chọn nhân lực, chủ đề tham gia Hội thi, động
viên học sinh tham gia cổ vũ, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Các lớp không tham gia tính
vào điểm thi đua cuối năm của các Chi Đoàn. GVCN phải theo sát quá trình thực hiện
của học sinh.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp trường năm học
2021-2022. Yêu cầu các thành viên trong tổ thực hiện tốt nội dung kế hoạch. Nhà trường
đề nghị các bộ phận phối hợp để thực hiện tốt yêu cầu của cuộc thi. Trong quá trình thực
hiện, các bộ phận thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch covid 19./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Đoàn trường;
- Tổ chuyên môn Lý – Hóa – Sinh – KT;
- GVCN 10.
- Lưu VT./.

GỢI Ý CÁC CHỦ ĐỀ

1. Which subject do you like best? Why?
2. What kind of job do you prefer in the future? Why?
3. What do you often do in your free time? What are their benefits?
4. What is the most important festival in your hometown?
5. What is the most interesting place in your home country?
6. Why should you take part in doing volunteer work?
7. What are the advantages of public transportation?
8. What do you plan for your next summer vacation?
9. What are the bad effects of unhealthy food?
10. What are the benefits of your green/clean food?
11. How does smoking affect people’s health?
12. Why is Internet useful for your daily life?
13. What are the good habits in students’ life? Why?
14. What are the bad habits in students’ life? Why?
15. In daily life, how do your family share household chores?
16. How do you deal with stress in modern life?
17. What are the benefits of living in a big city?
18. What are the advantages of living in the countryside?
19. What should people do to limit the growth of population?
20. How should you do to keep fit?
21. What should you do to prevent plastic wastes in your school?
22. What are women’s roles in the traditional family?
23. What are women’s roles in modern life?
24. What do you like about your close friend? What do you learn from her/him?
25. What are some disadvantages of using a computer?

