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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh lần 1
dành cho cán bộ, giảng viên năm 2016
_____________
Căn cứ Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017;
Căn cứ Kế hoạch số 547/KH-ĐHĐT ngày 06/10/2016 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng
tâm năm học 2016-2017;
Ban Thường vụ Công đoàn trường lập Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh lần 1
dành cho cán bộ, giảng viên năm 2016, cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Lập thành tích thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Hội thi là hoạt động bổ ích cho cán bộ, giảng viên nhằm tiếp tục phát triển phong trào học
tập và nâng cao ý thức rèn luyện tiếng Anh, tạo sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp;
- Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại trường;
- Hội thi phải được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả và được sự tham gia hưởng ứng của tất cả
các tổ công đoàn trực thuộc.
2. Đối tƣợng, hình thức, thời gian và địa điểm
- Đối tƣợng: Công đoàn viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp (trừ giảng
viên chuyên ngành tiếng Anh).
- Hình thức: Các tổ công đoàn đăng ký thành lập đội thi (mỗi đội dự thi có 5 người),
gồm 03 phần thi: Phần thi Giới thiệu về đội; Phần thi đồng đội; Phần thi tiểu phẩm.
*Ghi chú: Đối với các tổ công đoàn không đủ 5 người để thành lập đội, đăng ký số thành
viên có thể tham gia, Ban tổ chức sẽ tính toán để ghép đội.
- Thời gian và địa điểm
+ Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2016 tại Văn phòng Đảng Đoàn
(gửi danh sách đăng ký qua Egov cho chuyên viên Trần Văn Luận)
+ Thời gian thi: dự kiến 02 ngày 15,16/11/2016 ,tại Giảng đường 1
3. Phân công thực hiện
3.1.Ban Chấp hành Công đoàn trƣờng
- Lập Kế hoạch và tổ chức tốt hội thi.
- Thông báo và triển khai đến các tổ công đoàn Kế hoạch tổ chức hội thi.

- Hướng dẫn các tổ công đoàn việc thành lập các đội thi và đôn đốc, nhắc nhở các đội thi
thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch hội thi.
- Tiếp nhận đăng ký tham gia hội thi.
- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo nữ công tuyên truyền về hội thi.
3.2.Khoa Sƣ phạm Ngoại Ngữ
- Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức tốt hội thi.
- Hướng dẫn, giúp đỡ các tổ công đoàn trực thuộc tham gia Hội thi theo kế hoạch đề ra.
Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh lần 1 năm 2016 của Công
đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp./.
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THỂ LỆ
Hội thi Olympic tiếng Anh lần 1 năm 2016
(kèm theo Kế hoạch số 13 /KH-CĐĐHĐT ngày 19/10/2016)
I. ĐỐI TƢỢNG, SỐ LƢỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1.Đối tƣợng, số lƣợng
- Đối tƣợng: Công đoàn viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp (trừ giảng
viên chuyên ngành tiếng Anh).
- Số lƣợng:
+ Các tổ công đoàn trực thuộc đăng ký 05 công đoàn viên để thành lập đội thi.
+ Đối với các tổ công đoàn không đủ 05 người để thành lập đội, đăng ký số thành viên có
thể tham gia, Ban tổ chức sẽ tính toán để ghép đội.
2. Thời gian và địa điểm
+ Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2016 tại Văn phòng Đảng Đoàn
(gửi danh sách đăng ký cho chuyên viên Trần Văn Luận)
+ Thời gian thi: dự kiến 02 ngày 15,16/11/2016 ,tại Giảng đường 1
II. HÌNH THỨC THI
Tổ chức 03 phần thi:
2.1.Phần thi thứ nhất: “Giới thiệu về đội”
+ Thời gian: 03 phút
+ Hình thức: kịch, nói, hát, vè, ngâm thơ..v.v
+ Nội dung: Giới thiệu về đơn vị, trường, phong trào học tập, giảng dạy, kinh nghiệm học
tiếng Anh và nghiên cứu khoa học của đơn vị.
+ Quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm.
+ Tổng điểm: 50 điểm
2.2. Phần thi thứ hai: “Phần thi đồng đội”
+ Chủ đề: “Giáo dục để hội nhập quốc tế”
+ Thời lượng: 05 phút cho mỗi đội
+ Gồm 2 nội dung thi
* Trả lời nhanh (03 phút)
- Mỗi đội chọn gói câu hỏi và trả lời 10 câu hỏi (được MC đọc và có chiếu trên màn hình)
- Tiêu chí chấm điểm: Tổng điểm 30 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm.
* Hiểu ý đồng đội (02 phút)
- Mỗi đội chọn 01 thành viên đứng quay lại phía màn hình chiếu dữ kiện, các thành viên
còn lại lần lượt dùng từ gợi ý để thành viên đoán đúng dữ kiện đưa ra. Phần gợi ý không được
sử dụng bất kỳ từ nào trong dữ kiện. Mỗi đội có 5 từ khóa.
- Tổng điểm: 20 điểm, mỗi câu đúng được 4 điểm.
2.3. Phần tiểu phẩm (7 phút)
- Mỗi đội thể hiện 01 tiểu phẩm theo chủ đề “Giáo dục để hội nhập quốc tế”.

- Tiểu phẩm sẽ được giảng viên chuyên ngữ tư vấn tình nguyện trực tiếp cho các đội (nếu
các đội có nguyện vọng và đăng ký với BTC).
- Ngoài các thành viên tham gia, đội thi có thể sử dụng thêm diễn viên không chuyên ngữ
tham gia phụ họa, quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm.
- Tổng điểm: 100 điểm
2.4. Phần thi dành cho khán giả: các gói câu hỏi hiểu ý đồng đội dành cho khán giả
III. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
- BTC sẽ trao giấy khen và các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích và các giải phụ cho các
đội khi tham gia.
- Các phần quà dành cho khán giả.

