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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-PGDĐT 
 

Đồng Xoài, ngày         tháng  02  năm 2022. 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức cuộc thi hùng biện song ngữ Anh – Việt, năm học 2021-2022 

 

Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án Xây dựng Trường học thông minh gắn với dạy 

học song ngữ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện kế 

hoạch năm học 2021 - 2022, Phòng GD&ĐT thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc 

thi hùng biện song ngữ Anh – Việt lần thứ I, năm học 2021 - 2022, chủ đề “Bình Phước 

quê em”, với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11; 

- Thúc đẩy, nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh, dạy học song ngữ Anh - 

Việt, rèn luyện các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hùng biện, kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng ứng dụng công nghệ trong học tập, nghiên cứu,… đặc biệt chú 

trong nâng cao khả năng giao tiếp và sử dụng Tiếng Anh trong học sinh; 

- Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu và vun đắp tình cảm của học sinh đối với mảnh 

đất, con người Bình Phước nói chung và thành phố Đồng Xoài nói riêng. 

2. Yêu cầu 

Cuộc thi được tổ chức khách quan, công bằng, an toàn, tiết kiệm, hướng tới mục 

đích của cuộc thi, đảm bảo tính hiệu quả và có sự lan toả. 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA   

1. Thời gian tổ chức cuộc thi 

- Vòng Sơ khảo: Thực hiện từ ngày 15/3/2022 đến ngày 25/3/2022. 

- Vòng Chung kết: ngày 02; 03/4/2022. 

- Công bố, trao giải: ngày 09/4/2022. 

2. Đối tượng, số lượng tham gia cuộc thi 

- Đối tượng:  

+ Tất cả học sinh đang học tại các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố Đồng 

Xoài có khả năng nói tiếng Anh, năng lực hùng biện tốt. 

+ Mỗi trường TH, THCS thành lập 1 đội dự thi, 1 đội thi có thể tham gia tối đa 3 

clip dự thi. 

- Số lượng: 

+ Vòng sơ khảo: Mỗi đơn vị tham gia dự thi nộp từ tối đa là 03 video dự thi, mỗi 

video tham gia không quá 03 thí sinh. 
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+ Vòng chung kết: số lượng các bài thi do BTC-BGK quyết định lựa chọn từ các 

bài thi vòng Sơ khảo. 

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC THI: 

1. Nội dung: 

- Chủ đề: “Em yêu Bình Phước quê em”. 

- Nội dung hùng biện: Với chủ đề “Em yêu Bình Phước quê em”, học sinh sẽ tự 

chọn nội dung yêu thích để biện luận, giới thiệu về vùng đất, con người, nét đẹp văn hoá 

của quê hương Bình Phước. 

- Các tiêu chí chấm điểm: Năng lực ngôn ngữ, nội dung hùng biện, phong cách 

trình bày. 

2. Hình thức :  

2.1. Vòng Sơ khảo: Từ ngày 15/3/2022 đến ngày 25/3/2022. 

- Mỗi thí sinh tham gia tự quay video phần thi hùng biện trong khoảng thời gian từ 

5-7 phút. Chú ý sử dụng “song ngữ” sao cho linh hoạt, hiệu quả (kết hợp hài hoà giữa 

kênh tiếng, kênh chữ Việt - Anh, kênh hình, …) 

 - Bài dự thi chưa được đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng, đội thi chịu trách 

nhiệm về bài dự thi và các hình ảnh minh hoạ trong video. Ban Tổ chức có toàn quyền sử 

dụng bài dự thi của các đội thi. 

  - Video ghi hình lời nói và hình ảnh của học sinh cân đối, hài hòa giữa kênh chữ 

và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ; tranh, ảnh, bảng, biểu, đồ 

thị, bản đồ, hình vẽ phù hợp với chủ đề. 

- Ngôn ngữ sử dụng trong video là song ngữ Anh - Việt, bảo đảm các quy định về 

ngữ nghĩa, phát âm rõ ràng; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần 

trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.  

- Về định dạng: Định dạng file HD: Video (File Format: *.MP4 / *.MOV; Video 

Codec: H264; Scanning method: Interlaced; Fields: Upper field first; Aspect Ratio: 16:9; 

Bit rate: ≥ 6Mbps; Resolution: 1920 x 1080; Frame rate (fps): 25); Audio (Audio Coding: 

AAC; Số bít mã hóa: 16 bits; Tần số lấy mẫu: 48Khz; Bitrate: 192 Kbps; Số kênh Audio: 

2 kênh; CH 1: Stereo L, CH 2: Stereo R; Mức âm thanh: Mức âm thanh chuẩn -20 dBFS, 

Mức âm thanh cực đại (Peak): -10 dBFS. 

- Ban Giám khảo chọn ra 15 đội thi có số điểm cao nhất vào chung kết cấp thành 

phố. 

 2.2. Vòng Chung kết: tổ chức vào ngày 02; 03/4/2022. 

 - Thí sinh hùng biện về chủ đề “Em yêu Bình Phước quê em” từ 5-7 phút theo cấu 

trúc sau: 

+ Chào, giới thiệu ngắn gọn về bản thân (từ 2-4 câu);  

+ Hùng biện về nội dung đã chuẩn bị theo chủ đề đã chuẩn bị bằng tiếng Anh từ 3-

5 phút;  

+ Trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.  

- Thí sinh hùng biện trực tiếp trên sân khấu (có thể sử dụng clip trình chiếu và các 

phương tiện hỗ trợ để làm rõ và sinh động thêm các nội dung trình bày). 

 * Lưu ý: Không sử dụng lại các bài thi ở vòng thi sơ khảo. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
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1. Giải cá nhân:  

- Khối Tiểu học: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 05 giải KK. 

- Khối THCS: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba,  03 giải KK. 

2. Giải toàn đoàn: Là tổng điểm của các cá nhân. Căn cứ vào các giải thưởng cá 

nhân, Ban tổ chức sẽ trao: 

- Khối Tiểu học: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 03 giải KK  

- Khối THCS: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba,  02 giải KK. 

Giải toàn đoàn sẽ được tính tổng điểm của đoàn bao gồm: số clip tham gia vòng sơ 

khảo, kết quả vòng sơ khảo và kết quả vòng chung kết (Điểm cụ thể sẽ được thể hiện 

trong thể lệ cuộc thi). 

Trong quá trình tổ chức thực hiện có thể có trường hợp trùng giải hoặc không có 

giải, tùy tình hình thực tế, Ban tổ chức sẽ trao giải phù hợp. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC  

Sử dụng kinh phí hoạt động chuyên môn của Phòng GD&ĐT được cấp từ kinh phí 

ngân sách. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng GD&ĐT thành phố: 

Bộ phận chuyên môn cấp Tiểu học tham mưu Trưởng phòng ban hành kế hoạch tổ 

chức cuộc thi, thể lệ cuộc thi; quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc 

thi; xây dựng các văn bản, chuẩn bị nội dung các cuộc họp liên quan đến cuộc thi; tuyên 

truyền kế hoạch tổ chức cuộc thi; lập dự toán kinh phí cuộc thi; tổ chức tổng kết và trao 

giải cuộc thi theo kế hoạch. 

- Ban tổ chức, Ban Giám khảo phân công nhiệm vụ các thành viên tổ chức thực 

hiện các nội dung theo kế hoạch ban hành. 

2. Các trường TH và THCS trực thuộc 

- Triển khai kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, giáo viên học sinh và cha mẹ học 

sinh; phát động phong trào, khuyến khích, động viên học sinh, thành lập các đội dự thi, 

hướng dẫn hỗ trợ, định hướng học sinh lựa chọn chủ đề, viết bài thuyết trình, lựa chọn 

hình ảnh, xây dựng clip dự thi. 

- Nộp danh sách thí sinh dự thi gửi về Phòng GD&ĐT (Bộ phận CMTH) trước 

ngày 14/3/2022 (theo mẫu đính kèm). 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi hùng biện song ngữ Anh – Việt năm học 2021 

- 2022 với chủ đề “Em yêu Bình Phước quê em”, đề nghị các trường tiểu học và THCS trực 

thuộc triển khai thực hiện và tham gia các hoạt động theo đúng nội dung kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Phòng TC-KH thành phố; 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Website: vpdt.dongxoai.edu.vn; 

- Lưu: VT, CM TH. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
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PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

TRƯỜNG ………………………….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  …………………., ngày          tháng       năm 2022. 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN SONG NGỮ ANH – VIỆT 

NĂM HỌC 2021-2022 

 

STT 
Họ tên  

học sinh 
Nữ  

Ngày, tháng, 

năm sinh  

Lớp 

 

Trường  

 
Ghi chú 

1       

2       

3       

4       

….       
  

   

NGƯỜI LẬP     HIỆU TRƯỞNG  
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