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Số:           / SGDĐT-GDTrH-QLCL 

Vv: Đăng tải các bài thi hùng biện 

tiếng Anh đạt kết quả xuất sắc lên 

địa chỉ website các trường học 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đắk Nông, ngày  
 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường THPT,  phổ thông DTNT; 

- Trường THCS và THPT Trương Vĩnh Ký. 
  

  Triển khai các mục tiêu và nhiệm vụ dạy học ngoại ngữ theo Kế hoạch số 

631/KH-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai 

Đề án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2025. 

Nhằm tạo động lực thúc đẩy người dạy và người học xây dựng môi trường thực 

hành sử dụng ngoại ngữ và thay đổi phương pháp dạy, học theo định hướng phát 

triển năng lực; góp phần củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh cấp 

THCS và THPT. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cuộc thi hùng biện tiếng 

Anh cấp THCS theo Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày 07/01/2021 và cuộc thi 

hùng biện tiếng Anh cấp THPT Kế hoạch số 05/KH-SGDĐT ngày 08/01/2021. 

 Hầu hết các đơn vị đã tích cực tham gia triển khai cuộc thi từ cấp cơ sở. 

Một số đơn vị ở vòng thi cấp cơ sở có đến hàng nghìn sản phẩm dự thi hùng 

biện như Phòng GDĐT Gia Nghĩa, PGD Cư Jút, trường THPT Trần Hưng Đạo, 

THPT Trường Chinh…Qua vòng thi cấp cơ sở các đơn vị đã lựa chọn các sản 

phẩm tiêu biểu tham gia thi cấp tỉnh. Theo báo cáo của các đánh giá của các đơn 

vị, cuộc thi đã tạo sự ảnh hưởng rất tích cực đến môi trường học tập ngoại ngữ 

và góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh các cấp học.  

 Qua vòng thi cấp tỉnh, các học sinh có kết quả hùng biện xuất sắc đã được 

công nhận kết quả đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích ở tất cả các khối lớp 

6,7,8,9 cấp THCS và lớp 10,11,12 cấp THPT theo các Quyết định số 773/QĐ-

SGDĐT ngày 18/5/2021 và Quyết định số 2040/QĐ-SGDĐT ngày 25/5/2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Để tiếp tục tạo động lực thúc đẩy đội ngũ giáo viên và học sinh các cấp 

học trên toàn tỉnh trong việc đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ, xây dựng 

môi trường sử dụng ngoại ngữ; đồng thời quảng bá đến cộng đồng về kết quả đã 

đạt được trong việc triển khai Đề án Dạy học ngoại ngữ tại các trường trên toàn 

tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị lựa chọn các sản phẩm đạt 

thành tích xuất sắc trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh năm học 2020-2021 đăng 

tải lên địa chỉ website của trường tại chuyên mục về đổi mới dạy học ngoại ngữ.  

Các đơn gửi đường link của các sản phẩm hùng biện đã đăng tải lên 

website báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/06/2021 (Theo mẫu 



danh sách gửi kèm). Danh sách gửi bằng têp tin dữ liệu Word/Excel về Sở 

GDĐT qua địa chỉ email: PhongGDTrH.SoDakNong@moet.edu.vn. 

 Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Giám đốc (báo cáo) 

, PGĐ Phan Thanh Hải (chỉ đạo); 

- Như trên (thực hiện); 

- Website SGDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 

   



BÁO CÁO ĐỊA CHỈ ĐĂNG TẢI CÁC SẢN PHẨM XUẤT SẮC 

THI HÙNG BIÊN TIẾNG ANH CẤP THCS/THPT NĂM HỌC 2020-2021 

ĐƠN VỊ:…………………………………… 

TT Tên đề tài hùng biện Họ tên thí sinh Lớp Trường Huyện/TP Đạt giải Địa chỉ đường link đã đăng tải 

lên internet 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Lưu ý:  

- Các sản phẩm đăng tải đường link  phải ở chế độ chia sẻ để tất cả mọi người có thể xem được. 

- Danh sách gửi bằng têp tin dữ liệu Word/Excel về Sở GDĐT qua địa chỉ email: PhongGDTrH.SoDakNong@moet.edu.vn. 

Trước ngày 5/6/2021./. 

…ngày….tháng….năm 2021 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
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