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KẾ HOẠCH 
Tuyển chọn đội tuyển, ôn luyện và tham gia Hội thi 

Giao lưu Olympic tiếng Anh cấp Thị xã dành cho học sinh bậc THCS 

năm học 2020 - 2021 
 

  

 Căn cứ Công văn số 304/PGDĐT-THCS ngày 29/9/2020 của Phòng 

GDĐT thị xã  Buôn Hồ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS 

năm học 2020 – 2021; 

 Thực hiện Kế hoạch của Phòng GDĐT thị xã về việc Tổ chức Hội thi Giao 

lưu Olympic tiếng Anh dành cho học sinh bậc THCS năm học 2020 – 2021; 

 Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-CMNM ngày 29 10/2020 của chuyên môn 

trường THCS Ngô Mây về việc ban hành Kế hoạch công tác chuyên môn cả năm 

học 2020 – 2021; 

 Căn cứ Kế hoạch thực hiện Công tác Chuyên môn học kỳ II năm học 2020 

– 2021; 

 Chuyên môn trường THCS Ngô Mây xây dựng kế hoạch tuyển chọn, ôn 

luyện và tham gia Hội thi giao lưu tiếng Anh bậc THCS cấp thị xã như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh của giáo viên dạy ngoại 

ngữ của nhà trường đáp ứng yêu cầu về chuẩn năng lực tiếng Anh ở mỗi cấp học 

theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 - 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. 

- Khơi dậy trong học sinh niềm đam mê và sự hứng thú đối với môn học. 

- Tạo cơ hội để các em học sinh của nhà trường giao lưu, trao đổi kinh 

nghiệm dạy và học tiếng Anh, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, 

nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói. 

- Giáo viên tiếng Anh lựa chọn đội tuyển tham gia Hội thi, đảm bảo bồi 

dưỡng, học tập nghiêm túc để tham gia Hội thi đạt kết quả tốt nhất. 

 II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

 Đối tượng tham gia tuyển chọn vào Đội tuyển ôn luyện.  

Tất cả học sinh từ khối lớp 6 đên khối lớp 9 có điểm tổng kết trung bình 

các môn học trong học kỳ I từ 7.0 điểm trở lên và có điểm tổng kết môn Tiếng 

Anh từ 7.5 điểm trở lên 

2. Số lượng tham gia cấp thị xã:  
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 Số lượng:  Là học sinh thuộc các khối 6, 7, 8, 9. Số lượng học sinh tham 

gia giao cho đồng chí Vũ Thị Thu Hà và đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân lựa chọn và 

quyết định, đồng thời gửi danh sách học sinh tham gia Hội thi về đ/c Phú trước 

ngày 20/02/2021. 

2. Nội dung, hình thức thi: 

  Hội thi tổ chức 02 vòng thi. Cụ thể: 

 a. Phần thi cá nhân: gồm 02 phần thi 

 - Phần I: Bài thi Viết (Từ vựng, Ngữ pháp, Đọc hiểu, Viết và Nghe hiểu): 

20 điểm; thời gian làm bài 60 phút. 

 - Phần II: Phỏng vấn trực tiếp (thi nói tiếng Anh): 30 điểm. 

 Thí sinh được hỏi về bản thân và các chủ đề quen thuộc trong khoảng thời 

gian từ 3-5 phút trong phòng riêng, không có khán giả.  

 b. Phần thi đồng đội: 

 - Phần thi Hùng biện: (30 điểm) 

 Mỗi đội cử đại diện bốc thăm 01 chủ đề Hùng biện; Mỗi đội có 10 phút để 

chuẩn bị và có tối đa 10 phút để trình bày chủ đề đó trước khán giả và Ban giám 

khảo Hội thi.  

 Cấu trúc phần thi Hùng biện: Gồm 3 nội dung 

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

 + Hùng biện về 01 chủ đề theo bốc thăm; 

 + Trả lời câu hỏi của giám khảo xoay quanh chủ đề thí sinh trình bày. 

 Thí sinh có thể sử dụng bảng phóc hoặc giấy A0 (Đã được Ban tổ chức Hội 

thi chuẩn bị sẵn) để viết, vẽ hay minh họa cho phần hùng biện của mình thêm 

sinh động. 

 - Phần thi Văn nghệ:(20 điểm) 

 Mỗi đơn vị tham gia chuẩn bị thêm một tiết mục văn nghệ phục vụ cho Hội 

thi có thể là ca, hát, kịch,… bằng tiếng Anh  

           3. Cách chấm điểm:  

- Bài thi Viết (chấm theo biểu điểm đáp án). 

- Điểm phần thi phỏng vấn trực tiếp được chấm theo thang điểm 30, gồm 

các tiêu chí: 

+ Nội dung (content) 

+ Năng lực sử dụng ngôn ngữ (language use: Grammatical range and 

lexical resource) 

+ Trả lời trôi chảy, mạch lạc và tự tin(fluency, coherence and 

confidence) 

+ Phát âm và độ chính xác (pronunciation and accuracy) 

+ Trả lời câu hỏi của giám khảo xoay quanh chủ đề (questions) 
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Điểm phỏng vấn trực tiếp của thí sinh sẽ là điểm trung bình cộng của cặp 

giám khảo chấm; Điểm phần thi đồng đội của mỗi đội là điểm trung bình cộng 

của các giám khảo chấm. 

4. Thời gian, địa điểm thi cấp thị xã:  

- Thời gian: Theo thông báo của Ban tổ chức Hội thi cấp Thị xã. 

- Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ. 

5. Lịch bồi dưỡng: 

Bồi dưỡng đội tuyển từ ngày 21/02/2021 đến khi đội tuyển tham gia dự thi 

cấp Thị xã (Thời gian bồi dưỡng cụ thể do giáo viên phụ trách bố trí và thông 

báo đến các em học sinh tham gia đội tuyển được biết và thực hiện). Thời gian 

bồi dưỡng là 4 buổi, mỗi buổi 03 tiết. 

6. Kinh phí: 

 Công tác bồi dưỡng: 70 000đ/01 tiết x 12 tiết (4 buổi) = 840.000 đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban giám hiệu nhà trường lập kế hoạch tham gia Hội thi và triển khai tới 

các bộ phận, cá nhân có liên quan. Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện đảm bảo theo Kế hoạch. 

- Tổ trưởng Chuyên môn Văn - Anh triển khai Kế hoạch tới giáo viên dạy 

tiếng Anh của tổ, phối hợp với Chuyên môn nhà trường kiểm tra, giám sát quá 

trình thực hiện kế hoạch của tổ viên được phân công. 

- Các đồng chí được phân công bồi dưỡng (theo quyết định) nghiên cứu kĩ 

kế hoạch, chuẩn bị kĩ lưỡng cho công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Hội thi giao lưu Olympic Tiếng Anh dành 

cho học sinh THCS cấp Thị xã năm học 2020 - 2021. Đề nghị các cá nhân, bộ 

phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện để đạt kết quả tốt nhất. 

 

 
Nơi nhận: 

- BGH; 

- Tổ Văn - Anh; 

- Đồng chí Thu Hà; Vân (t/h); 

- Lưu: VT, Chuyên môn (Phú_04b). 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh  
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