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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH TRƯỜNG 
THPT LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2021-2022 – ENGLISH SPEAKING 

CONTEST, LE QUY DON HIGH SCHOOL, SCHOOL YEAR 2021-20212 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 

2021-2022, Ban chấp hành Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức 
cuộc thi hùng biện tiếng Anh – English Speaking Contest cho học sinh trường THPT Lê 
Quý Đôn năm học 2021-2022, nội dung cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Khích lệ niềm đam mê của học sinh đối với việc học tiếng Anh.  
- Tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh trong nhà trường nâng cao năng lực 
và sự tự tin trong giao tiếp bằng Tiếng Anh.  
- Tạo môi trường thuận lợi để học sinh trong nhà trường bồi dưỡng kiến thức Tiếng Anh, 
rèn luyện kĩ năng cần thiết để hội nhập quốc tế.  
2. Yêu cầu 
- Kế hoạch được triển khai rộng rãi đến toàn thể học sinh trong toàn trường. 
- 100% chi đoàn tham gia dự thi.  
II. NỘI DUNG CỤ THỂ 
1. Tên gọi của cuộc thi 
- Tên Tiếng Việt: Cuộc Thi Hùng Biện Tiếng Anh, Trường THPT Lê Quý Đôn, năm học: 
2021-2022 
- Tên Tiếng Anh: English Speaking Contest, Le Quy Don High School, school year: 2021 
– 2022.  
2. Thời gian  
- Cuộc thi dự kiến diễn ra trong 6 tuần (từ tuần 12 đến tuần 17). 
* Vòng loại:  

+ Ngày 4/12/2021: phát động cuộc thi  
+ Nộp bài dự thi vòng 1 bằng video trước ngày 22/12/2021 
+ Từ ngày 22/12/2021 đến ngày 26/12/2021: Chấm thi vòng loại. 
+ Ngày 28/12/2020: Công bố danh sách các đội lọt vào vòng chung kết và đề tài 

cho vòng thi chung kết.  
* Vòng chung kết: 
- Phương án 1: Học trực tiếp  

+ Ngày 8/1/2021: Thi “Sân khấu hóa - Hùng biện trực tiếp”. 
- Phương án 2: Học trực tuyến 

+ Các đội lọt qua vòng loại tiếp tục dự thi vòng chung kết bằng video.  
3. Thể thức 
3.1 Vòng loại  

THÀNH ĐOÀN BUÔN MA THUỘT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 
***



- Mỗi chi đoàn lập 01 đội dự thi với số lượng 02 thành viên/ 1 đội. 
- Mỗi đội dự thi bằng 01 video theo chủ đề cuộc thi, cụ thể như sau: 

+ Chủ đề: My/ Our dream 
+ Thời gian: tối đa 05 phút; tối thiểu 3 phút. 
+ Nội dung: giới thiệu về đội thi (lớp, thành viên đội) và trình bày thông điệp liên 

quan đến chủ đề cuộc thi.  
+ Chất lượng âm thanh tối thiểu 320 kbps, hình ảnh tối thiểu chuẩn SD (720x480). 
+ Bài dự thi chưa được đăng tải trên các kênh thông tin đại chúng, đội thi chịu 

trách nhiệm về bản quyền của bài dự thi.  
- BTC chọn ra 10 đội có số điểm cao nhất lọt vào Vòng chung kết; điểm của Ban giám 
khảo được chấm trên thang điểm 100, cụ thể như sau:  
+ Chất lượng hình ảnh, âm thanh/trình bày: 10 điểm 
+ Khả năng Tiếng Anh và sự phối hợp giữa thành viên: 40 điểm 
+ Nội dung truyền tải: 40 điểm 
+ Ý tưởng sáng tạo, độc đáo: 10 điểm  
*** Lưu ý: Bài dự thi được đặt tên theo qui định <Tên chi đoàn- English Speaking 
Contest> và gửi đến địa chỉ Email: bchdoantruonglequydon@gmail.com  theo đúng 
thời gian qui định của BTC.  
3.2 Vòng chung kết 
- BTC sẽ có thông báo căn cứ vào tình hình cụ thể.  
4. Cơ Cấu Giải Thưởng 

- 01 giải nhất 
- 02 giải nhì 
- 02 giải ba 
- 05 giải khuyến khích  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
1. BCH Đoàn trường: Lên kế hoạch trình Đảng ủy, triển khai kế hoạch, đôn đốc nhắc 
nhở các chi đoàn tham gia cuộc thi nghiêm túc. 
2. BCH các chi đoàn: Thông qua ý kiến GVCN, thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu 
quả, đảm bảo các bài dự thi có sự đầu tư về nội dung và hình thức.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh – English Speaking 
Contest 2021-2022 của Đoàn trường THPT Lê Quý Đôn. Yêu cầu các chi đoàn triển khai 
nghiêm túc, hiệu quả. BCH Đoàn trường kính mong nhận được sự phối hợp của GVCN 
các lớp để cuộc thi đạt được chất lượng cao nhất.  

DUYỆT BCH ĐẢNG  BỘ        TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG 
BÍ THƯ                                                   BÍ THƯ 

          Nguyễn Thị Xuân Hương     Niê Khánh Hương 
                      (Đã ký)               (Đã ký)     
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