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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh cấp Trung học Cơ sở Quận 3
năm học 2018-2019
Thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh
phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM” nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy
tiếng Anh trong các trường Trung học cơ sở;
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục Trung học cơ sở năm học 2018-2019,
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 lập Kế hoạch tổ chức Hội thi Tài năng tiếng Anh cấp
Trung học cơ sở Quận 3 năm học 2018-2019
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Góp phần thúc đẩy việc thực hiện thành công Đề án “Phổ cập và nâng cao năng
lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
giai đoạn 2011-2020”.
- Tạo sân chơi tiếng Anh cho học sinh Trung học cơ sở; khơi dậy sự hứng thú trong
việc học tiếng Anh, nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, diễn đạt ý tưởng cho
học sinh. Phát hiện những học sinh có năng khiếu tiếng Anh để bồi dưỡng, phát triển. Tạo
thêm nhận thức về các vấn đề môi trường và cách mọi người có thể giúp đỡ để bảo vệ môi
trường.
- Tạo cơ hội cho giáo viên và học sinh các trường Trung học cơ sở có giảng dạy
chương trình tiếng Anh tự đánh giá, trao đổi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau quá
trình tổ chức các hoạt động giảng dạy tiếng Anh.
- Động viên, khen thưởng những đơn vị trường học, cá nhân đã có nhiều nỗ lực,
sáng tạo tổ chức thực hiện chương trình tiếng Anh cấp Trung học cơ sở đạt chất lượng.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng và điều kiện dự thi
Học sinh đang theo học chương trình tiếng Anh tăng cường, tích hợp và phổ thông
từ lớp 6 đến lớp 9 các trường Trung học cơ sở trên địa bàn Quận 3 được quyền tham dự.
2. Hình thức đăng ký
Các trường phổ biến thông tin Hội thi Tài năng Tiếng Anh đến giáo viên tiếng Anh,
phụ huynh và học sinh để tham gia thi trên trang thông tin điện tử (website) của Phòng
GD&ĐT Quận 3 và Trung tâm Do your Best, điền thông tin và làm bài thi. Đường link
tham gia Hội thi: https://dybedu.com.vn
3. Nội dung thi
3.1. Chủ đề : "SAVE OUR ENVIRONMENT FOR THE FUTURE"
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3.2. Hình thức thi
Hội thi được tổ chức qua ba (03) vòng thi, cụ thể như sau:
a) Vòng 1 (từ 22/02/2019 đến 28/02/2019): Thi trắc nghiệm và tự luận
- Học sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm và thể hiện khả năng đọc và viết qua phần trả
lời các câu hỏi. Đường link tham gia Vòng 1: https://dybedu.com.vn
- Thời gian làm bài thi: 60 phút
- Nội dung thi: Bộ đề 12 câu hỏi, bao gồm 10 câu đọc + 2 câu tự luận. Bài đọc sẽ là
bài viết gốc từ DYB về tái chế và giữ môi trường xanh.
- Các câu hỏi bài đọc sẽ được chấm bằng file AI và câu tự luận sẽ được giáo viên
DYB chấm điểm.
- Ban tổ chức dự kiến sẽ chọn 40-50 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi trường (khoảng
10 hs/khối) vào vòng 2 dự thi Hội thi Tài năng tiếng Anh cấp Trung học cơ sở năm học
2018-2019.
- Ngày công bố kết quả vòng 1: 05/03/2019
- Cách thức công bố kết quả: Đăng tải trên website, facebook và gửi công văn về
các trường.
b) Vòng 2 (từ 09/03/2019 – 12/03/2019): Phỏng vấn
- Mục đích: Lựa chọn các nhóm xuất sắc các khối lớp để đại diện cho trường tham
gia vòng Chung Kết.
- Địa điểm: Trung tâm Anh Ngữ DYB, 231 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1
TPHCM.
- Hình thức: Thuyết trình và trả lời câu hỏi phỏng vấn với Giáo viên nước ngoài
của DYB English.
Chủ đề:
1. What do you think is the biggest problem in the world today? Why?
2. What is your future dream? Why?
3. If you could travel to outer space, would you go? Why or why not?
4. Do you think it is better to give gifts or to receive gifts? Why?
5. How can learning English help you in your life?
6. Who is your role model and why?
7. What are some ways that we can reduce air pollution?
8. What are some ways that we can reduce our use of plastics?
9. What does it mean to be a good citizen in your community?
10. If you could be one age forever, how old would you be and why?
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- Thời gian: Mỗi nhóm (4 thí sinh) có 3 phút thuyết trình và 2 phút trả lời câu hỏi từ
Ban Giám khảo.
- Nội dung thi: Lựa chọn một trong các chủ đề đã được cung cấp và thực hiện
thuyết trình.
- Giáo viên: 04 Giáo viên của Trung tâm Do Your Best.
- Ngày công bố kết quả vòng 2: 13/03/2019 - 14/03/2019
- Cách thức công bố kết quả: Đăng tải trên website, facebook và gửi công văn về
các trường.

Công tác chuẩn bị:
- Mục đích: Hỗ trợ các đội chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối cùng.
- Hình thức: 4 thí sinh từ mỗi trường trung học cơ sở lập thành 1 đội. Mỗi đội sẽ có
5 phút chuẩn bị. Mỗi đội sẽ chọn một trong 10 chủ đề và trình bày bài thuyết trình dưới sự
hướng dẫn của giáo viên tiếng Anh của nhà trường và giáo viên bản ngữ. Phần thuyết trình
được phân bổ đều cho 4 thành viên của nhóm, tránh trường hợp chỉ 1 hoặc 2 thành viên
của nhóm trình bày.
- Việc bình chọn được quyết định bởi Ban Giám Khảo Giáo viên của Trung tâm Do
Your Best.
- Địa điểm thuyết trình: Trung tâm Anh Ngữ DYB, 231 Nguyễn Thị Minh Khai
Quận 1 TPHCM.
- Ban Giám khảo: Giáo viên bản ngữ Trung tâm Anh Ngữ DYB.
- Mỗi thí sinh tham dự Vòng 2 sẽ nhận được Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức và
học bổng 3.000.000VND.
c) Vòng 3 – Chung kết Hội thi Tài năng tiếng Anh cấp Trung học cơ sở Quận 3
năm học 2018-2019- “ English Talent Contest 2019"
- Mục đích: Thể hiện tài năng Tiếng Anh và sự sáng tạo của thí sinh.
- Thời gian: 22/3/2019
- Địa điểm: Hội trường lớn
- Quy mô khán giả: 500 người
- Mỗi trường mời 40 người gồm học sinh, GV và phụ huynh tham gia cổ vũ thí sinh
dự thi. HS cổ vũ cho thí sinh tham gia trả lời câu hỏi và nhận quà cho các câu trả lời đúng.
- Thời lượng: 180 phút
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 Phần 1: Thuyết Trình NHÓM 1-7 (45 phút)
 Phần 2: Dành cho cổ động viên (15 phút)
 Phần 3: Thuyết Trình NHÓM 8 – 14 (45 phút)
- Ban Giám khảo: Giáo viên bản ngữ Trung tâm Anh Ngữ DYB
- Hình thức: Thuyết Trình
- Mỗi nhóm chuẩn bị một bài thuyết trình về một vật mà nhóm đã tái sử dụng cho
mục đích khác với sự hỗ trợ của giáo viên tiếng Anh của trường và GV bản ngữ.
- Thời gian: Mỗi nhóm (4 thí sinh) có 3 phút thuyết trình và 2 phút trả lời câu hỏi từ
BGK.
- Tổng số điểm tối đa 50 điểm/nhóm (thang điểm 10). Tổng số điểm được tính
bằng: 100% số điểm của Ban Giám Khảo.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Giải đặc biệt: 20.000.000 VND / nhóm và Học bổng 03 tháng cho mỗi thành viên.
- Giải Nhất: 16.000.000 VND / nhóm và Học bổng 03 tháng cho mỗi thành viên.
- Giải Nhì: 12.000.000 VND / nhóm và Học bổng 03 tháng cho mỗi thành viên.
- Giải Ba: 8.000.000 VND / nhóm và Học bổng 03 tháng cho mỗi thành viên.
- Giải khuyến khích:2.000.000 VND / nhóm và Học bổng 03 tháng cho mỗi thành viên.
- Giải Giáo viên hướng dẫn xuất sắc nhất: 2.000.000 VND
- Giải trường có học sinh tham gia nhiều nhất: 2.000.000 VND
- Tất cả thí sinh tham dự vòng chung kết ba lô, bút chì, chai nước, dây đeo cổ tay, áo
polo cho, vé xem phim….
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo:
- Bà Dương Hữu Nghĩa, Phó Trưởng phòng GDĐTQ.3 – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Ngọc Chi, Chuyên viên phòng GDĐTQ.3 – Phó trưởng ban
- Ông Hoàng Quốc Huy, Chuyên viên phòng GDĐTQ.3 – Ủy viên
- Ông Trần Đông Phương, Chuyên viên phòng GDĐTQ.3 – Thư ký
2. Đơn vị tài trợ: Trung tâm Anh Ngữ DO YOUR BEST
3. Ban Giám khảo
- 01 Chuyên viên Tiếng Anh Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
- 04 Giáo viên của Trung tâm Do Your Best
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V. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Từ 1/2/2019 đến 20/2/2019: Lập kế hoạch, xin ý kiến chỉ đạo.
- Từ 20/2/2019 đến 21/2/2019: BTC phê duyệt nội dung cuộc thi Tài năng Tiếng
Anh cấp THCS năm học 2018-2019, chuẩn bị kế hoạch thực hiện.
- Từ 22/02/2019: Triển khai kế hoạch đến các trường THCS trên địa bàn Quận 3.
- Từ 02/2/2019 đến 15/3/2019: Học sinh tham gia dự thi.
- 22/3/2019: Học sinh thi vòng chung kết và lễ trao giải.
Để Hội thi đạt hiệu quả và thật sự có ý nghĩa, đề nghị các Hiệu trưởng trường
THCS trên địa bàn Quận 3 triển khai nội dung này đến giáo viên và học sinh và có kế
hoạch tham gia hội thi theo đúng tiến độ./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐTTP.HCM (Phòng GDTrH);
- VPQU-UBNDQ3;
- Trung tâm DYB;
- Website Phòng GD-ĐTQ3;
- Lưu: VT, Tổ PT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Dương Hữu Nghĩa

5

