
               

 

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ 

THƯ MỜI THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH 
--------------------------------------------- 

 Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đã và đang ảnh hưởng to lớn đến tất cả các mặt về Kinh tế - 
Văn Hóa – Xã Hội và đặc biệt Dịch bệnh Covid 19 đã và đang tác động trực tiếp đến việc học tập, 
rèn luyện kiến thức của các em học sinh Việt Nam nói riêng và nền giáo dục toàn cầu nói chung. 
Chính vì thế, Trường THCS Đào Duy Từ và Trung Tâm Anh Ngữ Havina tổ chức cuộc thi hùng 
biện Tiếng Anh về chủ để “Tác động của dịch bệnh Covid 19”. 
Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo và kỹ năng thu thập, tìm 
hiểu và chia sẻ thông tin…. của cá nhân các em học sinh về Covid 19 đến với cộng đồng và xã hội 
bằng những video thuyết trình/ hùng biện bằng Tiếng Anh. Vậy BCT kính mong nhận được sự 
tham gia nhiệt tình của các em học sinh khối trường THCS Đào Duy Từ. 
Thông tin chương trình chi tiết: 
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Các học sinh khối 6-7-8-9 và cựu học sinh trường THCS Đào Duy Từ. 
II. NỘI DUNG VÀ QUY ĐỊNH CHO CÁC BÀI DỰ THI 
1. Nội dung: 
- Thí sinh chuẩn bị và thực hiện quay video và trình bày bằng tiếng Anh về chủ đề “Tác động của 
dịch bệnh Covid 19” trong thời lượng 2-3 phút. Thí sinh tự ghi hình phần thuyết trình của mình, 
gửi đường link video thuyết trình (đã đăng tải lên Google Drive) về cho BTC từ ngày 18-28/8/2021. 
- Email nhận bài dự thi: truongthcsdaoduytuhn@gmail.com 

- BTC sơ loại và lựa chọn những Video đạt yêu cầu 
- Video dự thi của các thí sinh được chọn sẽ được đăng tải công khai trên 2 Fanpage: THCS ĐÀO 
DUY TỪ và Học viện Anh Ngữ Havina Hà Nội từ 29/08/2021 đến hết ngày 03/09/2021, các thí 
sinh sẽ kêu gọi bạn bè của mình like, share video để đạt được giải 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 Ba và 
3 giải Khuyến khích.  
- Ngày 04/9/2021 BTC sẽ tổng kết lượt Like, Share và trao giải vào ngày 05/9/2021 
2. Quy định cuộc thi 
Quy định về định dạng và nội dung các video clip dự thi 
- Chủ đề thuyết trình: “Tác động của dịch bệnh Covid 19”. 
- Tập tin video clip dự thi phải được lưu dưới định dạng .wmv, .mp4, .flv, .avi, hoặc .mpeg với 
dung lượng không quá 250MB. Chất lượng video HD với độ phân giải từ 720p trở lên. Quay theo 
chiều ngang máy. 
- Thời lượng video clip không dài quá 3 phút, trong đó phần trình bày bài thuyết trình không ít hơn 
2 phút, phần giới thiệu thông tin cá nhân và giới thiệu về cuộc thi không kéo dài quá 1 phút. 
- Video clip mở đầu với thông tin cá nhân của thí sinh Họ tên thí sinh – Lớp – Trường; 



               

 

- Đoạn clip kết thúc với thông tin sơ lược giới thiệu về cuộc thi (Ví dụ: Hãy cùng chung tay đẩy 
lùi covid/ hãy cùng thực hiện Video vì 1 tương lai không covid 19….) 
Quy định về cách thức đặt tên và nộp video clip dự thi 
- Thí sinh đặt tên video clip với cấu trúc: Họ tên thí sinh – Lớp – Trường – SĐT (viết liền không 
dấu) 
- Thí sinh có thể đăng tải video clip lên Google Drive, sau đó gửi đường link dẫn đến cho email 
của BTC. 
Các quy định khác về video clip dự thi: 
- Video clip dự thi phải do người tham gia dự thi tạo ra, bảo đảm đúng thể lệ cuộc thi. Người gửi 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung video clip tham gia Cuộc thi. 
- Nội dung, ngôn từ và hình ảnh của các video clip trong sáng, lành mạnh, phù hợp với văn hóa 
Việt Nam; không đưa các thông tin ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức, vi 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
- Các video clip dự thi phải được thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh. 
- Video clip tham gia dự thi phải là các video clip chưa đăng tải lên bất kỳ phương tiện thông tin 
đại chúng nào hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- Khi kết quả vòng sơ khảo cuộc thi chưa công bố, thí sinh có video clip dự thi không được sử 
dụng video clip này để đồng thời gửi cho các cuộc thi hay công bố trên phương tiện thông tin đại 
chúng nào khác trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. 
- BTC được toàn quyền sử dụng các video cũng như hình ảnh của các thí sinh dự thi để quảng bá 
cho các hoạt động truyền thông của HAVINA và Trường THCS Đào Duy Từ 
- Thí sinh lưu giữ file gốc để đối chiếu trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến bản quyền. 
3. Quy định về cách thức đăng ký: 
a. Cách thức đăng ký: 
- Thí sinh đăng ký trực tiếp và gửi file dự thi vào địa chỉ email:  
truongthcsdaoduytuhn@gmail.com 
- Thời gian đăng ký và gửi video: Từ ngày 18/08/2021 – đến ngày 28/08/2021 
b. Xem danh sách thí sinh 
Sau khi gửi email thành công, BTC sẽ liên hệ lại với thí sinh qua email hoặc điện thoại để xác 
nhận đã nhận được bài thi. 
III. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM 
1. Nguyên tắc chấm điểm: 
- BTC chấm điểm thí sinh được tính dựa trên số lượng like, share bài dự thi trên 2 Fanpage: THCS 
ĐÀO DUY TỪ và Học viện Anh Ngữ Havina Hà Nội  để tranh giải Nhất, Nhì, Ba: 
Like: 1 điểm 
Share: 3 điểm 
(Lượt Like và Share các bài của thí sinh sẽ được cộng dồn cả 2 trang Fanpage) 



               

 

Ngoài ra Giải video Xuất sắc nhất sẽ do BTC chấm và bình chọn. 
- Trong trường hợp hai thí sinh có số điểm bằng nhau, BTC sẽ hội ý phương án giải quyết và công 
bố ngay cho thí sinh và khán giả được biết. 
- Để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi, thí sinh có dấu hiệu hack like, share sẽ bị hủy bài dự 
thi. 
2. Tiêu chí chấm điểm:  
a. Các bài thuyết trình được đánh giá dựa trên các tiêu chí: 
Các bài thuyết trình được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí, mỗi tiêu chí tối đa 5 điểm. Cụ thể: 
- Pronunciation (Phát âm – 5 điểm): bài nói cần được phát âm to, rõ ràng, nhấn đúng trọng âm, có 
ngữ điệu, không nói quá nhanh hay quá chậm và ngắt nghỉ đúng chỗ. 
- Grammar (Ngữ pháp – 5 điểm): bài nói cần được sử dụng đa dạng câu đơn, câu ghép và câu phức 
trong bài nói, tránh cách lỗi về thì của động từ và các lỗi ngữ pháp cơ bản. 
- Vocabulary (Từ vựng – 5 điểm): bài nói cần sử dụng vốn từ phong phú và chính xác khi trình 
bày về chủ đề. Học sinh sử dụng được những từ ít phổ biến, thành ngữ, cụm từ trong bài thuyết 
trình.   
- Content (Nội dung - 5 điểm): Bài thuyết trình thể hiện rõ quan điểm và mục đích của tác giả, 
cung cấp đầy đủ ý tưởng và minh chứng thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình, nêu rõ được 
các điểm mạnh, điểm yếu của quan điểm riêng và quan điểm đối nghịch và phản biện lại quan 
điểm đối nghịch bằng lý lẽ thuyết phục (nếu có). 
b. Đối với giải thưởng video clip được khán giả bình chọn nhiều nhất: 
- Đối với giải thưởng video clip được yêu thích nhất, BTC sẽ chỉ ghi nhận, tổng hợp lượt “Likes” 
và “Share” của khán giả và cộng đồng mạng dành cho từng clip ngay trên fanpage THCS ĐÀO 
DUY TỪ và Học viện Anh ngữ Havina Hà Nội và do BTC tải lên. Đây là cơ sở xếp hạng giải 
thưởng. 
- Lượt “Likes” và “Share” dành cho clip trên bất kỳ trang web nào khác (Twitter, youtube,…) đều 
không được tính. 
- Ban tổ chức cuộc thi sẽ ghi nhận và tổng kết lượt “Likes” “Share” vào 09h00 ngày 04/9/2021. 
Các lượt “Likes” “Share” sau thời gian này không được chấp nhận. 
3. Ban giám khảo: 
- Ban giám khảo là những người có kinh nghiệm; có chuyên môn về các nội dung của cuộc thi và 
có khả năng đánh giá chính xác nhất về những gì thí sinh thể hiện. 
- Ban giám khảo sẽ do Ban tổ chức mời và ra quyết định thành lập: bao gồm các Giáo viên tổ 
Tiếng Anh trường THCS Đào Duy Từ. 
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- Giải thưởng được yêu thích nhất (dựa trên lượng bình chọn của khán giả) - Giải thưởng đấu nhau 
bằng lượng like, share 
1 Giải nhất: 500k tiền mặt + Học bổng 100% khóa học tiếng Anh 3 tháng + certificate 
1 Giải nhì: 300k tiền mặt + Học bổng 50% khóa học tiếng Anh 3 tháng + certificate 



               

 

2 Giải ba: 200k tiền mặt + Học bổng 30% khóa học tiếng Anh 3 tháng + certificate 
3 Giải khuyến khích: 100k tiền mặt + Học bổng 30% khóa học tiếng Anh 3 tháng + certificate 
V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 
1. Trách nhiệm của các thí sinh: 
- Nghiên cứu kỹ thể lệ và chấp hành các quy định của BTC. 
- Hợp tác và cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan khi BTC yêu cầu. 
2. Trách nhiệm của BTC 
- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của cuộc thi. 
- Được toàn quyền sử dụng các âm thanh, hình ảnh, ảnh chụp và tất cả các tài liệu, thông tin của 
thí sinh trong cuộc thi để quảng bá cho các hoạt động truyền thông của HAVINA và Trường THCS 
Đào Duy Từ. 
- Được quay phim, ghi hình toàn bộ hoạt động của cuộc thi liên quan đến các thí sinh và toàn 
quyền sử dụng các tư liệu này phục vụ cho việc quảng bá truyền thông của HAVINA và Trường 
THCS Đào Duy Từ. 
- Có quyền thay đổi thời gian và địa điểm các sự kiện của tùy theo từng trường hợp cụ thể 
- Có quyền thay thế, sửa chữa, bổ sung các quy định liên quan đến việc tổ chức cuộc thi cho phù 
hợp với tình hình thực tế. Ban tổ chức sẽ thông báo công khai và đảm bảo sự minh bạch nếu có 
bất kỳ sự thay đổi nào về thể lệ chương trình. 
Thể lệ này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Trong suốt quá trình diễn ra chương trình, Ban tổ chức 
có thể hiệu chỉnh thể lệ để phù hợp với quá trình diễn ra cuộc thi. 
Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý phụ huynh và sự tham gia nhiệt tình từ các em học sinh. 
Trân trọng



 

 

 


