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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi “Kỹ năng đánh máy tính nhanh sử dụng 10 ngón tay” dành cho học 

sinh các trường Phổ thông trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, lần thứ nhất, năm 

học 2021-2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh 

năm 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 15/5/2020 của UBND thành phố 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử, Đô thị 

thông minh trên địa bàn thành phố năm 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 1049/KH- PGDĐT ngày 15/12/2021 của phòng 

GD&ĐT thành phố Đồng Xoài về việc Tổ chức các hoạt động chuyên môn năm 

2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức tổ chức Hội thi “Kỹ 

năng đánh máy tính nhanh sử dụng 10 ngón tay” dành cho học sinh các trường Phổ 

thông trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, lần thứ nhất, năm học 2021-2022, cụ thể 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Phát động Hội thi nhằm nâng cao chất lượng dạy, học môn Tin học tại các 

trường Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố; 

Khuyến khích học sinh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nghiên cứu 

khoa học. 

- Tạo sân chơi mới cho học sinh và giáo viên để giao lưu học hỏi; hình thành 

và phát triển kỹ năng đánh máy tính, đặc biệt là kỹ năng sử dụng 10 ngón tay khi 

sử dụng bàn phím máy tính trong học sinh. 

2. Yêu cầu: 

 - Tất cả các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa 

bàn thành phố phát động phong trào, tổ chức các tiết học tự chọn Tin học để học 

sinh làm quen, luyện tập và chuẩn bị sẵn sàng tham gia Hội thi. 

 - Học sinh tham gia Hội thi phải thành thạo sử dụng được cả 10 ngón tay để 
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đáng máy văn bản. 

II. ĐỐI TƯỢNG-SỐ LƯỢNG 

1. Đối tượng:  

Học sinh đang học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ 

thông trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. 

2. Số lượng: Mỗi trường thành lập 01 đội tuyển gồm 05 học sinh. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI 

- Thời gian: Hội thi cấp thành phố dự kiến tổ chức trong 2 ngày 18-

19/5/2022: 

+ Vòng loại: 18/5/2022 

+ Vòng chung kết trao giải: 19/5/2022 

- Địa điểm: trường THCS Tân Phú. 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung thi: Thi kỹ năng sử dụng những tính năng cơ bản trong các 

phần mềm Microsoft Word trình bày nội dung một văn bản, tập trung chủ yếu kỹ 

năng đánh máy văn bản. 

2. Hình thức thi: 

Học sinh thực hiện kỹ năng đánh máy trực tiếp trên máy tính: font chữ 

Times New Roman, Size:14. 

- Vòng loại: 

+ Thí sinh dự thi đánh máy tính văn bản theo mẫu do Ban tổ chức phát 

(khoảng 1.000 từ) 

+ Thời gian thi tối đa: đối với học sinh Tiểu học 30 phút; đối với học sinh 

THCS 20 phút và đối với học sinh THPT 15 phút. 

- Vòng chung kết: Thí sinh nghe và đánh máy văn bản (khoảng 500 từ). 

3. Cách tính điểm bài thi: Tổng 20 điểm: 

- Đánh máy nhanh: 10 điểm 

- Đúng chính tả: 07 điểm 

- Đúng hình thức theo đề mẫu: 03 điểm 

(Phiếu chấm cụ thể sẽ được gửi cho các trường sau) 

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 
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Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất 

sắc như sau: 

1. Giải thưởng cá nhân: mỗi cấp học trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải 

Ba, 05 giải Khuyến khích. 

2. Giải thưởng tập thể:  

- Khối Tiểu học và THCS: mỗi khối 03 giải tập thể (01 giải Nhất, 01 giải 

Nhì, 01 giải Ba). 

- Khối THPT: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba. 

Điểm xét giải tập thể được căn cứ vào giải cá nhân của các đội tham dự thi, 

cụ thể: giải Nhất 5 điểm, giải Nhì 3 điểm, giải Ba 2 điểm, giải Khuyến khích 1 

điểm. 

3. Ban tổ chức tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt giải và tiền 

thưởng theo quy định hiện hành. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành phố ban hành Kế 

hoạch Hội thi, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ soạn thảo đề 

thi, Tổ Thư ký Hội thi. Tham mưu ban hành Thể lệ Hội thi và các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (VNPT Bình Phước), 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT tỉnh) Câu lạc bộ Tin 

học Bình Phước xây dựng nội dung thi, biểu điểm bài thi, thời gian bài thi, ... công 

bố nội dung thi tới tất cả các đội tham dự thi. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện 

thực hiện công tác tổ chức Hội thi: Địa điểm, Maket, cơ sở vật chất và các điều 

kiện cần thiết khác để tổ chức Hội thi (Thống kê máy tính của các trường học, 

chọn địa điểm tổ chức Hội thi). 

- Lập dự trù kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định. 

- Mời 05 trường THPT trên địa bàn thành phố chọn cử đội tuyển tham gia 

Hội thi. 

- Tổng kết và trao giải Hội thi, tổ chức thông tin tuyên truyền về Hội thi. 

2. Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở: 
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- Triển khai Kế hoạch Hội thi đến giáo viên, học sinh chọn đội tuyển tham 

gia Hội thi cấp thành phố. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin đến cha mẹ học 

sinh, học sinh về nội dung Hội thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Kỹ năng đánh máy tính 10 ngón tay” 

học sinh các trường Tiểu học, Trung học sơ sở, Trung học phổ thông thành phố 

Đồng Xoài năm học 2021-2022. UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, các trường học triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG PHÒNG 
- Sở GD&ĐT;   

- UBND thành phố; 

- Các trường THPT trên địa bàn thành phố;                                                          

- Các trường TH, THCS trưc thuộc; 

- Lưu: VT, CM. 
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