THỂ LỆ
CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC SINH
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
1. Tên cuộc thi:

HIGHSCHOOL ENGLISH SPEAKING CONTEST

2. Chủ đề cuộc thi:

“Our Dreams”

3. Đối tượng dự thi:

Học sinh các trường THPT tại TP. HCM

4. Ban Giám khảo:

Giảng viên tiếng Anh trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Và một số giảng viên các tiếng Anh các trường khác

5. Thời gian:
- Sơ khảo: Nhận Clip trước 25/10/2015 tại Phòng 106, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3
hoặc qua email: vanphongdoanhoi@ou.edu.vn
- Tập huấn Chủ nhật ngày 08/11/2015 tại 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3.
- Bán kết và Chung kết Chủ nhật ngày 15/11/2015 tại 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3.
6. Nội dung và hình thức thi:
Cuộc thi được tiến hành theo 3 vòng:
1. Vòng sơ khảo: gồm 2 phần (6 phút) 20 thí sinh sau phần thi này có điểm cao nhất
sẽ được vào vòng bán kết của cuộc thi.
-

-

Phần thi sơ khảo được điều chỉnh theo hình thức thí sinh sẽ thi bằng cách ghi hình
(Video Clip) với các nội dung sau:
o Trong 3 phút: Giới thiệu bản thân(Họ và tên, đến từ trường nào, số điện thoại
liên lạc), gia đình, thói quen và sở thích, dự định cho tương lai, lý do tham gia
cuộc thi..
o Trong 3 phút: Thuyết trình về một đề tài mà thí sinh yêu thích hoặc có sở
trường.
Clip tham dự thi nên được hạn chế các tạp âm.
Trường hợp thí sinh không thể tự thực hiện Clip vui lòng hẹn trước qua số điện
thoại 08 39300154 để được ê kíp Ban tổ chức hỗ trợ thực hiện.
Clip và thông tin cá nhân của thí sinh tham dự thi, vui lòng gửi về bằng email
vanphongdoanhoi@ou.edu.vn hoặc trực tiếp gửi file tại Phòng 106, 97 Võ Văn
Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh trước ngày 25/10/2015.

2. Vòng bán kết: Tranh luận


20 thí sinh bốc thăm chia thành 4 đội (5 thành viên/1 đội). 02 đội bốc thăm
tranh luận đối kháng trong 10 phút.



Câu hỏi tranh luận sẽ được công bố cho thí sinh và tổ chức bốc thăm chủ đề
sau khi có kết quả vòng 1 và chia đội thi. Mỗi đội thi phải chuẩn bị các ý
kiến để bảo vệ và cả phản bác lại chủ đề mình bốc thăm. Vào lúc thi tranh
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luận các đội cử đại diện bốc thăm đội mình là bảo vệ hay phản bác. Lần lượt
từng thí sinh trong đội được mời cho ý kiến.


Ban giám khảo sẽ chấm điểm từng thí sinh trong từng đội và chọn 10 thí
sinh xuất sắc nhất từ 4 đội vào Vòng chung kết.

3. Vòng chung kết: Hùng biện


Mỗi thí sinh bốc thăm 1 câu hỏi, chuẩn bị trong thời gian 5 phút, và trình bày
trong 5 phút.



Sau đó, thí sinh sẽ trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo (khoảng 5 phút).

7. Giải thưởng: Ban Tổ Chức sẽ trao 5 giải chính thức; giải thưởng bao gồm:
01 Giải nhất – Tiền mặt trị giá 5.000.000 triệu.
01 Giải nhì – Tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng.
01 Giải ba – Tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng
02 Giải khuyến khích – Tiền mặt trị giá 500.000 đồng mỗi giải.
01 Giải tập thể - Trị giá 1.000.000 đồng cho Trường có số thí sinh đăng ký
tham dự thi nhiều nhất.
01 Giải cổ động ấn tượng – Trị giá 1.000.000 đồng cho Trường có số
lượng sinh viên đi cổ vũ đông nhất (tính theo tổng các lượt tham dự cổ vũ).
Tất cả các thí sinh lọt vào Vòng chung kết đều được nhận giấy chứng nhận
của Ban tổ chức cuộc thi. Các thí sinh có giấy chứng nhận này có quyền sử dụng cho
các mục đích nhằm minh chứng cho cá nhân đã tham gia các hoạt động học tập do
trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.
8. Địa điểm thi: Trường ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.
9. Hình thức đăng ký dự thi: Đăng ký trực tuyến tại website: www.ou.edu.vn/dtn
10. Các điều khoản khác:
- Khi chính thức đăng ký dự thi, thí sinh đã đồng ý với các điều khoản và điều lệ của
cuộc thi.
- Ban tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh và các nội dung có liên quan đến cuộc thi
của thí sinh nhằm sử dụng cho các mục đích quảng bá sau này mà không cần xin ý
kiến thí sinh.
- Ban tổ chức có quyền cấm thi đối với thí sinh nếu phát hiện có sự gian lận trong
cuộc thi. Trong trường hợp xấu nhất, ban tổ chức có quyền hủy bỏ kết quả thi của thí
sinh và thu hồi các giải thưởng nếu thí sinh không xứng đáng.
- Ban tổ chức có quyền thay đổi thể lệ của cuộc thi. Quyền quyết định cuối cùng là
quyền của Ban tổ chức.
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