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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi “Olympic tiếng Anh” dành cho cán bộ,  

đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp  

tỉnh Trà Vinh năm 2022 

----- 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2022 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

Ban Thường vụ Đoàn khối xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Olympic tiếng 

Anh” dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh Trà Vinh năm 2022, với các nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho cán bộ 

đoàn; góp phần đẩy mạnh phong trào xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội 

nhập quốc tế; nâng cao ý thức tự học ngoại ngữ, tin học của cán bộ đoàn.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đoàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, 

khẳng định bản lĩnh và góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đoàn trong thời kỳ 

mới; qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn “Năng động, trí 

tuệ, xung kích, sáng tạo”.   

 - Thông qua hội thi, giúp cán bộ đoàn nâng cao trình độ ngoại ngữ; ứng 

dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong nâng cao chất lượng công việc 

chuyên môn, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát 

triển, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. 

- Hội thi được tổ chức phong phú cả nội dung lẫn hình thức, phát huy tinh 

thần sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG DỰ THI 

1. Đối tượng: Là cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh, không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2022). 

Đối tượng không được thi: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên là giáo viên 

dạy bộ môn Tiếng Anh tại các trường, cơ sở đào tạo hoặc hợp đồng giảng dạy 

tại các cơ sở dạy Tiếng Anh khác thì không được tham gia hội thi này; Các đồng 

chí đạt giải Nhất, Nhì các hội thi cấp tỉnh năm 2020, 2021 sẽ không được tham 

gia Hội thi này 

2.  Số lượng: Tổng số 60 thí sinh 
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- Đoàn trường THPT, Đoàn Trung tâm GDTX-HNDN TP. Trà Vinh: Mỗi 

đơn vị ít nhất 05 thí sinh. 

-Đoàn Trường Cao đẳng nghề và Đoàn Trường Cao đẳng Y tế: Mỗi đơn 

vị ít nhất 03 thí sinh. 

- Đoàn cơ sở: Mỗi đơn vị ít nhất 02 thí sinh. 

- Chi đoàn cơ sở: Mỗi đơn vị ít nhất 01 thí sinh.   

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 ngày, ngày 20/8/2022 (thứ 7). 

2. Địa điểm: tại Hội trường Khách sạn Cửu Long. 

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung   

- Kiến thức cơ bản về lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa Việt Nam 

bằng tiếng Anh. 

- Kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Di chúc của Bác và tư tưởng Hồ 

Chí Minh bằng tiếng Anh. 

- Kiến thức cơ bản về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 

các quốc gia thành viên ASEAN; các kiến thức chung về tình hình quốc tế, khu 

vực, hội nhập quốc tế; các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia làm thành 

viên và những thành tựu kinh tế, văn hóa – xã hội của  đất nước, của tỉnh Trà 

Vinh bằng tiếng Anh. 

- Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ 

chức thành niên khác bằng tiếng Anh. 

- Một số câu hỏi khác về ngữ pháp, từ vựng, các câu giao tiếp tiếng Anh. 

- Một số kiến thức về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào bằng tiếng Anh. 

- Các nhân vật lịch sử, địa danh, di tích trong nước và tỉnh Trà Vinh bằng 

tiếng Anh. 

(Ban Tổ chức gửi bộ câu hỏi cho các thi sinh ôn thi vòng 1) 

2. Hình thức thi 

2. 1. Vòng 1: Thi kiến thức trực tuyến 

- Thí sinh dự thi đăng ký thông tin tại website chính thức của Cuộc thi 

http://oe.doankhoitravinh.vn . Thí sinh thi bằng cách trả lời bộ đề câu hỏi bằng 

tiếng Anh với các nội dung được quy định tại mục 1, phần IV.  

- Ban Tổ chức mở cổng thi đăng ký và thử từ lúc 8h30 đến 23h59 ngày 

18/8/2022 nội dung và kết quả thi thử không được tính vào kết quả thi vòng 1.  

- Vòng thi chính thức được tổ chức vào lúc 8h00, ngày 20 tháng 8 năm  2022.  

http://oe.doankhoitravinh.vn/
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- Mỗi lần làm bài thi, thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 15 phút. Thời 

gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi kết thúc bài thi, tổng thời 

gian tối đa của bài thi là 15 phút. Trả lời đúng được 10 điểm mỗi câu hỏi, trả lời 

sai không có điểm. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào và 

được tính là một lần thi; mỗi thí sinh có 05 (năm) lượt thi, lượt thi nào có số 

điểm cao nhất sẽ được tính vào kết quả chung của thí sinh. 

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 15 thí sinh có điểm trung bình cao nhất và thời 

gian thi ngắn nhất của để bước vào nội dung Vòng 2. 

2. 2. Vòng 2: Thi thuyết trình 

- Các thí sinh sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một chủ đề được Ban Tổ chức định 

hướng, gợi ý trước cụ thể:  

+ Chủ đề về các nhân vật nổi tiếng, gồm 04 nhân vật: Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; Anh hùng Nguyễn Thị Út (Chị út tịch); Anh hùng lao động, giáo sư 

Nguyễn Thiện Thành; anh hùng Lê Văn Tám. 

 + Các địa danh lịch sử trong và ngoài tỉnh, gồm 3 địa danh: Đền thờ Bác 

Hồ; Ao Bà Om; Lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp). 

 + Chủ đề khác như: Môi trường, ô nhiễm không khí, về các hoạt động 

tình nguyện. 

+ Những món ăn đặc sản tỉnh Trà Vinh, gồm 03 loại: Bún nước lèo, Phở, 

Bánh Mì.  

- Các thí sinh được soạn trước các chủ đề trên bằng tiếng Anh và được 

mang vào phòng thi. Trong quá trình thi thí sinh sẽ không được sử dụng tài liệu. 

- Mỗi thí sinh sẽ có thời gian 10 phút để thực hiện vòng thi này (Trong đó 

04 phút chuẩn bị, 03 phút để trình bày nội dung chủ đề bằng tiếng Anh; 03 phút 

trả lời một số câu hỏi của Ban Giám khảo). Thí sinh được phép đổi chủ đề tối đa 

01 lần, điểm cho chủ đề được đổi sẽ bị trừ 50% số điểm trong phần thi. 

- Căn cứ vào kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo. Ban Tổ chức sẽ 

chọn 04 thí sinh có điểm phần thi thuyết trình cao nhất để bước vào nội dung 

Vòng 3. 

2.3. Vòng 3: Thi tranh tài 

- Các thí sinh sẽ bắt thăm thứ tự thi cho mình, sau đó sẽ được Ban Giám 

khảo mời chọn ngẩu nhiên chọn một chủ đề. Chủ đề cuộc thi được định hướng 

gợi ý trước cụ thể: Các nhân vật lịch sử, địa danh, di tích trong nước và tỉnh Trà 

Vinh bằng tiếng Anh; về sở thích, du lịch, kỹ năng, quê hương… bằng tiếng 

Anh (chủ đề chit tiết thí sinh không được biết trước). 

- Thí sinh sẽ có thời gian chuẩn bị 02 phút và diễn đạt trong 5 phút về chủ 

đề được Ban Giám khảo yêu cầu bằng tiếng anh. Sau khi hoàn thành phần thi thí 

sinh có 3 phút để trả lời một số câu hỏi của Ban Giám khảo.  

V. QUY ĐỊNH 
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1. Quy định chung 

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản duy nhất và cung cấp 

đúng và đầy đủ các thông tin bắt buộc để Ban Tổ chức thuận tiện trong liên hệ công 

tác. 

- Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, sử dụng nhiều tài khoản dự thi, 

sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy 

kết quả thi và báo về cơ quan chủ quản. 

- Thí sinh có thể tham gia thi thử vào bất cứ thời gian nào trong khung giờ 

mà Ban tổ chức thông báo. Trong quá trình thi vòng chính thức thí sinh không 

được sử dụng tài liệu hoặc người hỗ trợ. 

- Các thí sinh có thể tham dự phần thi vòng 1 của mình trên máy vi tính, 

máy tính bảng hoặc các điện thoại thông minh có kết nối internet.  

2. Quy định khác 

- Thí sinh phải tuân thủ quy định cuộc thi, tôn trọng quy định, sự điều 

hành của Ban Tổ chức và các quyết định của Ban giám khảo trong suốt quá trình 

dự thi. Mọi thắc mắc về kết quả cuộc thi phải có văn bản gửi về Ban Tổ chức 

cuộc thi. Ban Tổ chức cuộc thi là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc 

giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại. 

- Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài 

quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp 

với tình hình thực tiễn. 

VI. KHEN THƯỞNG 

Ban Tổ chức trao thưởng cho các thí sinh tham gia xuất sắc ở các vòng 

thi, cụ thể: 

 - 01 Giải nhất gồm: Giấy khen + Tiền thưởng 800.000đ. 

 - 01 Giải nhì gồm: Giấy khen + Tiền thưởng 600.000đ. 

 - 02 Ba gồm: Giấy khen + Tiền thưởng 400.000đ/giải. 

- 05 Giải Khuyến khích gồm: Giấy khen + Tiền thưởng 200.000đ/giải. 

- 06 Phần quà cho các thí sinh tham gia tốt cuộc thi tại vòng 2. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khối 

- Đoàn khối là cơ quan thường trực chỉ đạo và tổ chức Hội thi. 

- Giao Văn phòng Đoàn khối là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm 

tham mưu Ban Thường vụ Đoàn khối các nội dung có liên quan như: Dự trù 

kinh phí tổ chức hội thi; Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, 

Thư ký hội thi; và các nội dung các có liên quan đến hội thi. 

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
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- Xin chủ trương cấp ủy, thủ trưởng đơn vị về việc cử cán bộ đoàn tham 

dự hội thi và tạo điều kiện về mọi mặt cho cán bộ tham dự hội thi theo quy định. 

- Chọn thí sinh về tham gia hội thi đúng theo đối tượng và số lượng quy 

định; chú trọng lựa chọn những cán bộ đoàn có trình độ, năng lực, kỹ năng tốt 

đại diện cho đơn vị tham gia hội thi. 

- Bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ 

Đoàn khối về đối tượng thí sinh về tham dự hội thi; phân công 01 đồng chí trong Ban 

Chấp hành làm Trưởng đoàn hoặc phụ trách dẫn thí sinh tham gia thi. 

- Giao Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cấp ủy: Hỗ trợ cơ sở 

vật chất, nhân lực, trang thiết bị, kỹ thuật (máy vi tính, máy chiếu, màn hình led, 

âm thanh, hội trường, điện, nước,...). 

- Lập danh sách trích ngang (Họ tên, năm sinh, chức vụ, đơn vị) cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên dự thi gửi về đồng chí Nguyễn Thị Anh Duy, Chuyên viên 

Văn phòng Đoàn khối (gửi văn bản giấy có ký tên, đóng dấu và gửi kèm file 

word qua địa chỉ Ioffice Đoàn khối) chậm nhất vào ngày 12/8/2022.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội thi “Olympic tiếng Anh” dành cho cán bộ, 

đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 

2022. Ban Thường vụ Đoàn khối đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc 

tham gia. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc phản ánh về Thường 

trực Đoàn khối. 
 

 

 

* Nơi nhận:                                      

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV, Bí thư ĐUK; 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT TT Tỉnh đoàn; 

- Thường trực ĐUK; 

- Ban TC-KT Tỉnh đoàn; 

- BTV Đoàn khối; 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/h); 

- Lưu VP.                  

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 


