
THỂ LỆ 
Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VIII - Hải Phòng 2021 

 

Ban Tổ chức Cuộc thi Vô địch tiếng Anh lần thứ VIII – Hải Phòng 2021 (thuộc 

chương trình Liên hoan ngoại ngữ Hải Phòng 2021) ban hành Thể lệ với nội dung và 

quy định cụ thể như sau: 

1. Chủ đề chính của Cuộc thi: 

Chủ đề chính của Cuộc thi: Hải Phòng – Thành phố trong tôi 

Các chủ đề chi tiết cho từng vòng thi sẽ do Ban Tổ chức quyết định, xoay quanh 

chủ đề chính của Cuộc thi nêu trên. 

2. Đối tượng dự thi:  

Nhân dân thành phố Hải Phòng và những người đang làm việc, học tập dài hạn 

(từ đủ 6 tháng trở lên, tính đến thời điểm kết thúc thi Vòng 1) có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị đang công tác đóng trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng (trừ các thí sinh đã đạt 

giải vô địch trong các Cuộc thi vô địch tiếng Anh của Hải Phòng từ năm 2020 trở về 

trước). 

3. Thể thức và nội dung cuộc thi: 

3.1. Thể thức: 

3.1.1. Các bảng thi: 

- Bảng 1: Gồm các thí sinh dưới 18 tuổi (tính tới ngày đăng ký dự thi), là học 

sinh phổ thông (chuyên hoặc không chuyên tiếng Anh), thí sinh tự do đáp ứng độ tuổi. 

- Bảng 2: Gồm sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường nghề; học sinh 

chuyên tiếng Anh; công chức, viên chức, người lao động trong các sở, ban, ngành, đơn 

vị trong toàn thành phố và các đối tượng nhân dân quan tâm tiếng Anh. 

3.1.2. Các vòng thi:  

a) Vòng 1: Gồm 02 phần thi, được áp dụng cho cả hai Bảng thi 

*Phần 1: Đăng ký thi trực tuyến 

Đối tượng dự thi đăng ký và thi trực tuyến trong khoảng thời gian quy định, kiểm 

tra 3 kỹ năng nghe, đọc, viết tại địa chỉ website của Ban Tổ chức. Người tham gia phải 

đăng ký chính xác các thông tin cá nhân (ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên lạc, số điện 

thoại, email…) và chỉ được đăng ký duy nhất một lần. 

- Một bài thi gồm 30 câu kiểm tra kỹ năng đọc và 09 câu kiểm tra kỹ năng nghe 

(Bảng 1); 40 câu kiểm tra kỹ năng đọc và 08 câu kiểm tra kỹ năng nghe (Bảng 2). Thí 

sinh thi liên tục trong vòng 60 phút hoặc làm từng bài thi nhỏ theo thời gian giới hạn 

cho mỗi bài nhưng tối đa không quá 60 phút. Thí sinh chỉ được thi 01 lần.  

- Mẫu câu trả lời đúng được 01 điểm. Thí sinh Bảng 1 đạt tối đa 39 điểm; thí sinh 

Bảng 2 đạt tối đa 48 điểm.  

- Thí sinh được thông báo kết quả trực tuyến tại trang web thi ngay khi hoàn thành 

nộp bài thi. 

- Kết quả các bài thi trong Phần 1, kết quả xếp hạng (toàn thành phố, quận, huyện) 

sẽ được công bố và cập nhật ngay trên trang web.  

Phần 1 diễn ra từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 28/11/2021. 

- Ngày 29/11/2021: Ban Tổ chức công bố kết quả Vòng 1 (phần 1). Top 50 có 

điểm cao nhất của mỗi Bảng được quyền dự thi Vòng 1 (phần 2). 

*Phần 2: Top 50 thí sinh đạt yêu cầu ở Phần 1 (như nêu trên) tiếp tục tham gia 

thi Phần 2 - Hùng biện qua đoạn video clip cụ thể như sau: 
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- Thí sinh chuẩn bị 01 đoạn video clip tự hùng biện bằng tiếng Anh có độ dài từ 

2,5 – 3,5 phút. Trong đó, bài hùng biện qua video gồm: Giới thiệu bản thân (không quá 

01 phút) và phần chính nói vể chủ đề được lựa chọn (tối đa 2,5 phút). 

- Yêu cầu kỹ thuật video clip: Video có định dạng file.avi, .mp4, tỷ lệ khung hình 

16:9, độ phân giải khuyến nghị FullHD/4K; 

- Bài hùng biện qua đoạn video clip được đánh giá theo thang điểm 100, cụ thể 

như sau: 

+ Speech construction – Cấu trúc bài thuyết trình (20 điểm): bài thuyết trình có 

cấu trúc rõ ràng, dễ nhận diện, các phần mở đầu, thân bài và kết luận đáp ứng được yêu 

cầu về chức năng, ý tưởng được phát triển theo trình tự logic, sử dụng nhuần nhuyễn các 

từ/cụm từ nối nhằm liên kết chặt chẽ bài thuyết trình cả về mặt ý tưởng và ngôn ngữ; 

+ Content of Speech – Nội dung bài thuyết trình (20 điểm): Bài thuyết trình thể 

hiện rõ quan điểm và mục đích của tác giả, cung cấp đầy đủ ý tưởng và thông tin về chủ 

để đã đưa ra. Nếu nêu ra bất kỳ một quan điểm nào thì có minh chứng rõ ràng cho quan 

điểm đó. 

+ Presentation and Delivery – Trình bày và diễn đạt (20 điểm): Thí sinh có sử 

dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình hiệu quả là slide trình chiếu hoặc hình ảnh/ video ngắn 

minh họa, đảm bảo thu hút khán giả; giữ cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể phù hợp để thuyết 

phục khán giả; thời lượng bài thuyết trình đúng yêu cầu theo thể lệ; 

+ Pronunciation and Intonation – Phát âm và ngữ điệu (20 điểm): Phát âm chính 

xác, ngữ điệu phù hợp với tác phong hùng biện, có tính thuyết phục, sử dụng ngôn ngữ 

trôi chảy với âm lượng và tốc độ phù hợp, ngắt âm hợp lý. 

+ Language – Khả năng ngôn ngữ (20 điểm): Bài thuyết trình thể hiện năng lực 

ngôn ngữ nhuần nhuyễn có độ chính xác cao về ngữ pháp và từ vựng, thể hiện vốn từ 

phong phú đa dạng và sử dụng phù hợp. 

- Thí sinh sẽ nộp video clip vào địa chỉ: https://zalo.me/g/mremll712  

- Thời gian nộp video: từ ngày 01/12 đến hết ngày 05/12/2021; 

- Thời gian chấm điểm và tương tác cùng khán giả: 6 – 12/12/2021; 

- Thời gian công bố kết quả Vòng 2: ngày 12/12/2021 trên website chính thức của 

Cuộc thi. Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 05 thí sinh có điểm cao nhất mỗi Bảng (Top 10) để 

thi Vòng 2 (thi viết tự luận). 

b) Vòng 2: Thi viết bài luận 

 - Thí sinh thi viết bài luận bằng tiếng Anh theo chủ đề và tiêu chí được Ban Tổ 

chức công bố. Bài luận của thí sinh Bảng 1: không quá 250 từ. Bài luận của thí sinh Bảng 

2: không quá 300 từ. 

- Mỗi thí sinh chỉ được phép gửi bài 1 lần duy nhất; 

- Thí sinh vào đường link Ban Tổ chức công bố, điền đầy đủ thông tin và tải bài 

luận bằng file Word theo hướng dẫn. 

- Bài viết sẽ được đánh giá trên thang điểm 100 theo các tiêu chí sau: 

+ Task Response: 25 điểm 

+ Coherence and cohesion: 25 điểm 

+ Lexical resource: 25 điểm 

+ Grammatical Range and Accuracy: 25 điểm 

- Thời gian thi viết bài tự luận: từ ngày 12/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021. 

- Ngày 16/12/2021, Ban Tổ chức sẽ công bố 05 thí sinh có điểm thi viết tự luận 

cao nhất (Top 5) mỗi bảng, đủ điều kiện dự thi Vòng Chung khảo. 

https://zalo.me/g/mremll712
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c) Vòng 3 (Chung khảo):  

- Trước khi thi Vòng 3 (Chung khảo), Ban Tổ chức sẽ công bố các chủ đề cụ thể 

của vòng thi Chung khảo. Thí sinh dự thi vòng Chung khảo mỗi bảng sẽ được mời bắt 

thăm 01 chủ đề bắt buộc tại địa điểm và thời gian do Ban Tổ chức công bố (trước thời 

gian thi Chung khảo ít nhất 02 ngày).  

- Thí sinh sẽ được Ban Tổ chức tập luyện kỹ năng thuyết trình với các giảng viên 

uy tín của Havina. 

- Ban Tổ chức sẽ trao các giải Vô địch, Á Quân và Khuyến khích cho các thí sinh mỗi 

Bảng tham dự Vòng Chung khảo căn cứ vào điểm thí sinh đạt được tại Vòng chung khảo. 

- Lịch thi Chung khảo vào ngày 18/12/2021. Lịch tổng duyệt sân khấu vào ngày 

17/12/2021. 

4. Nội dung Vòng Chung khảo:  

- Phần thi hùng biện của mỗi thí sinh sẽ diễn ra trong khoảng thời gian tối đa 10 

phút, bao gồm: 

+ Phát video clip giới thiệu về thí sinh đã được đăng tải trên website/Fanpage 

chính thức của Cuộc thi. 

+ Thí sinh hùng biện về 01 chủ đề đã bắt thăm (không quá 05 phút); 

+ Thí sinh trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo xoay quanh chủ đề Cuộc thi (02-03 

câu hỏi) và trả lời câu hỏi của khán giả (1-2 câu hỏi). 

- Thí sinh dự thi có thể sử dụng trình chiếu powerpoint (không quá 10 slides, hạn 

chế nội dung dưới dạng văn bản) chủ yếu là hình ảnh, tranh…để hỗ trợ cho phần hùng 

biện thêm sinh động. Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị máy tính, máy chiếu cho những thí sinh 

có nhu cầu.  

- Slides trình chiếu phục vụ bài thi hùng biện phải được chuyển cho Ban Tổ chức 

trước ngày diễn ra vòng thi Chung khảo 01 ngày. 

- Điểm của từng thí sinh sẽ do toàn bộ thành viên Ban giám khảo chấm. 

- Tổng điểm tối đa thí sinh có thể đạt được là 100 điểm. Cụ thể như sau: 

  + Phần thi hùng biện được chấm theo thang điểm 80 gồm các tiêu chí: 

▪ Nội dung (content): 25 điểm 

▪ Năng lực sử dụng ngôn ngữ (language use): 15 điểm 

▪ Độ trôi chảy (fluency): 10 điểm 

▪ Độ chính xác (accuracy): 10 điểm 

▪ Sự tự tin và năng lực trình bày (confidence and presentation): 10 

điểm 

▪ Trả lời câu hỏi của giám khảo xoay quanh chủ đề (questions): 10 

điểm. 

  + Phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo và Khán giả: được chấm theo thang 

điểm 20, theo các tiêu chí sau: 

▪ Độ trôi chảy và tính liên kết: 04 điểm 

▪ Từ vựng: 04 điểm 

▪ Ngữ pháp: 04 điểm 

▪ Phát âm: 06 điểm 

▪ Phong cách trình bày: 02 điểm. 

5. Trao giải: 

5.1. Cơ cấu, trị giá giải thưởng 
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Mỗi bảng thi gồm các giải: 1 giải Vô địch; 2 giải Á quân và 2 giải Khuyến khích. 

Cơ cấu giải thưởng mỗi bảng dự kiến như sau:  

Giải Vô địch (01 giải): tiền mặt 3.000.000 đồng, quà hiện vật và/hoặc học bổng, 

giá trị giải thưởng tối thiểu 12.000.000 đồng. 

Giải Á Quân (02 giải): tiền mặt 2.000.000 đồng, quà hiện vật và/hoặc học bổng, 

giá trị giải thưởng tối thiểu 8.000.000 đồng. 

Giải khuyến khích (02 giải): tiền mặt 1.000.000 đồng, quà hiện vật và/hoặc học 

bổng, giá trị giải thưởng tối thiểu 6.000.000 đồng. 

Các giải phụ khác như Top 30, Top 10 và giải bình chọn video hùng biện hay 

nhất trên mạng đều được nhận quà tặng bằng tiền mặt, quà hiện vật và/hoặc học bổng. 

Ngoài ra, tất cả thí sinh tham gia các vòng thi (ngoại trừ thí sinh đạt giải) sẽ được 

nhận sách luyện thi IELTS, khóa luyện thi IELTS tại Havina trị giá 1.000.000 đồng và 

nhiều phần quà giá trị khác. 

Ban Tổ chức sẽ tiếp tục vận động các nhà tài trợ cho đến trước khi tổ chức Vòng 

Chung khảo để đảm bảo trao các giải thưởng có giá trị bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu 

công bố nêu trên. 

5.2. Quy định trao giải  

- Các giải thưởng học bổng, hiện vật không được quy đổi để trao bằng tiền mặt. Giá 

trị học bổng, hiện vật là giá trị do nhà tài trợ cung cấp. Thí sinh đạt giải có quyền từ chối 

nhận học bổng, hiện vật và không được bồi hoàn tiền mặt tương đương giá trị học bổng, 

hiện vật đó. 

- Ban Tổ chức có quyền quyết định về việc trao giải thưởng cho các thí sinh đạt giải 

theo Thể lệ. Mọi khiếu nại liên quan đến giải thưởng phải được gửi tới Ban Tổ chức (tại số 

15 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để giải quyết trong thời gian 05 ngày 

kể từ ngày công bố giải thưởng. Việc các thí sinh hoặc người có quyền lợi liên quan khiếu 

nại không đúng quy định, gửi đơn từ tới các cơ quan, đơn vị khác nhau trong thời gian Ban 

Tổ chức giải quyết đều vi phạm pháp luật. Nếu vấn đề không được giải quyết ổn thỏa giữa 

các bên thì sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng để giải quyết chung thẩm. 

6. Ban Giám khảo: 

Ban Giám khảo bao gồm những giáo viên và chuyên gia có trình độ và uy tín 

trong giảng dạy tiếng Anh trong và ngoài nước. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm mời tối 

thiểu 03 giám khảo. 

7. Quy định chung: 

- Các thí sinh đăng ký dự thi tại trang website của Ban Tổ chức quy định. Mỗi thí 

sinh chỉ được đăng ký một lần, nếu phát hiện có sự gian lận, thí sinh sẽ mất quyền dự 

thi. Kết quả thi sẽ được hiển thị trực tuyến và không thể thay đổi được. 

- Mọi thông tin về Cuộc thi Vô địch tiếng Anh Hải Phòng lần thứ VIII – Hải 

Phòng 2021 được đăng tải trực tuyến tại trang web: 

http://huunghi.haiphong.gov.vn  

https://haiphongcontest.com/ 

https://contest.havina.edu.vn/ 

Số điện thoại liên hệ: (0225) 3 747865;  

Email: haiphongenglishchampion@gmail.com  

 

                                                             BAN TỔ CHỨC 

http://huunghi.haiphong.gov.vn/
https://haiphongcontest.com/
https://contest.havina.edu.vn/

