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I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

- Đoàn viên Công đoàn, đoàn viên thanh niên, Hội viên Hội LHTN Việt 
Nam, Công nhân, viên chức, người lao động đang sinh hoạt và làm việc tại các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Phú Nhuận từ 18 tuổi đến 
35 tuổi đều có thể tham gia hội thi. 

- Bảng A: dành cho cá nhân. 

+ Bảng A1: dành cho thí sinh nam 

+ Bảng A2: dành cho thí sinh nữ 

- Bảng B: dành cho tập thể (từ 01 đến 02 cặp thí sinh/đội) 

- Các thí sinh chỉ được đăng ký tham gia dự thi ở một bảng duy nhất. 

II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC THI: 

1. VÒNG SƠ KẾT:  

- Vòng 1: Phần thi kiến thức: 

+ Nội dung: Tìm hiểu kiến thức về lịch sử Việt Nam và truyền thống ngày 
Quốc tế lao động; truyền thống của tổ chức Công Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Hội LHTN Việt Nam, các kiến thức về Bộ Luật lao động, Luật Cán bộ 
công chức, và kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, nghề nghiệp hiện nay. 

+ Hình thức: Thí sinh dự thi trên ứng dụng Kahoot. Yêu cầu mỗi thí sinh 
tự trang bị 01 chiếc điện thoại có kết nối mạng 3G để đảm bảo phần thi. 

+ Tổng số điểm là 15 điểm. Mỗi câu đúng được 0.5 điểm. Đối với Bảng B 
điểm của phần thi này là điểm Tổng của các thí sinh trong đội. 

+ Phần dự thi diễn ra tại Phòng họp Quận Đoàn Phú Nhuận (179 Hoàng 
Văn Thụ, Phường 8, Phú Nhuận) 

- Vòng 2 - Thi biểu diễn trang phục công sở: 

+ Đối với Bảng A: Thí sinh tiếp tục thi theo nhóm đã bốc thăm.  

+ Đối với bảng B: Thi theo đội 

Thí sinh sẽ biểu diễn trang phục công sở theo nền nhạc của BTC. Tổng số 
điểm là 20 điểm trong đó trang phục 15 điểm, biểu diễn 05 điểm. 

- Vòng 3 - Thi năng khiếu: 

+ Đối với bảng A: Các thí sinh có thể lựa chọn hình thức thi cá nhân hoặc 
thi theo đơn vị thông qua một trong các năng khiếu: Hát, múa, khiêu vũ, nhảy 
hiện đại, ảo thuật, aerobic...). Lưu ý thí sinh dự thi phải đảm nhiệm vai trò chính 
của phần thi. 
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+ Đối với bảng B: Đội dự thi thực hiện phần thi thông qua một trong các 
năng khiếu: Hát, múa, khiêu vũ, nhảy hiện đại, ảo thuật, aerobic...) 

+ Lưu ý: Các thí sinh tự chuẩn bị nhạc cho phần thi năng khiếu. Nếu là 
phần thi hát, thì đĩa nhạc chỉ là nhạc nền để hát, không có lời và không có bè 
phối sẵn. 

Thí sinh không được sử dụng người ngoài để hỗ trợ cho các phần thi trên 
sân khấu (ví dụ, múa hoặc hát phụ họa) 

Nếu là phần thi tập thể của nhóm thí sinh, điểm của tiết mục dự thi sẽ là 
điểm của mỗi thí sinh góp mặt trong tiết mục dự thi đó. 

* Căn cứ số điểm của 2 phần thi, Ban tổ chức sẽ chọn ra 16 thí sinh có số 
điểm cao nhất ở Bảng A và 8 đội bảng B vào vòng Chung kết. Trong đó bảng A1 
sẽ có 8 thí sinh và Bảng A2 có 8 thí sinh. 

2. VÒNG CHUNG KẾT: 

2.1. Nội dung thi thực hành: 

a) Đối với các thí sinh bảng A: 

- Đối với thí sinh bảng A1:  

+ Thời gian 7g00 đến 11g00 ngày 8/6/2019 (Thứ Bảy). Địa điểm có thông 
báo sau. 

+ Thí sinh sẽ được học làm bánh.  

+ Sau buổi học, thí sinh sẽ thực hành làm 01 loại bánh mình được học.  

+ Điểm phần thi này 20 điểm.  

- Đối với thí sinh bảng A2:  

+ Thời gian 7g00 đến 11g00 ngày 8/6/2019 (Thứ Bảy). Địa điểm có thông 
báo sau. 

+ Thí sinh sẽ được học kỹ năng trang điểm cơ bản.  

+ Sau buổi học thí sinh sẽ thực hành phần thi theo chủ đề do ban tổ chức 
cung cấp.  

+ Điểm phần thi này 20 điểm. . 

- Đối với thí sinh bảng B:  

+ Thời gian 7g00 đến 11g00 ngày 8/6/2019 (Thứ Bảy). Địa điểm có thông 
báo sau. 

+ Thí sinh sẽ được thực hiện 01 hoạt động trải nghiệm. 

+ Điểm phần thi này là 20 điểm. 

2.2. Nội dung thi tại Hội trường: 

* Vòng 2: Phần thi “Người lao động hướng về cội nguồn” 

- Các thí sinh biểu diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam 
và có thuyết minh trên nền nhạc của BTC (trang phục truyền thống do các thí 
sinh tự chọn) 
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- Điểm của phần thi này là 20 điểm gồm: trang phục 10 điểm, biểu diễn 05 
điểm, bài thuyết minh 05 điểm. 

* Vòng 3: Phần thi “Người lao động bản lĩnh” 

- Bảng A: Mỗi thí sinh sẽ bốc thăm trả lời các câu hỏi về kiến thức xã hội 
để thể hiện sự linh hoạt trong ứng xử và những nhận thức cá nhân về tình hình 
thời sự xã hội, kiến thức cơ bản nhất trong cuộc sống, trong lao động và học tập. 
Thời gian suy nghĩ và trả lời là 5 phút. 

- Bảng B: Các đội vào vòng chung kết sẽ được bốc thăm tình huống (sau 
khi công bố kết quả các đội vào chung kết), đội thi xây dựng tiểu phẩm ngắn để 
xử lý tình huống. Thời gian tối đa là 7 phút/đội thi. 

- Điểm phần thi này là 30 điểm: nội dung trình bày, trả lời câu hỏi từ Ban 
giám khảo và điểm xây dựng tiểu phẩm (đối với bảng B). 

 

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH: 

 - Thí sinh bảng A và đội thi ở bảng B nộp 1 phiếu đăng ký tham gia hội 
thi (dán 1 tấm hình theo mẫu dành cho bảng A) 

- Mỗi thí sinh nộp 01 tấm hình chân dung đối với bảng A và 01 tấm hình 
tập thể đối với bảng B về hộp thư điện tử bancnldphunhuan@gmail.com để 
thực hiện công tác tuyên truyền cho hội thi. 

 - Thí sinh tập trung trước giờ thi 30 phút để điểm danh. 

- Thí sinh phải đảm bảo tham gia các vòng thi. Thi sinh bỏ 01 vòng thi 
xem như bỏ cuộc. 

 - Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Ban Tổ chức. 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI  
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