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ĐIỀU LỆ 
Hội thi Chỉ huy Đội giỏi Quận Phú Nhuận năm học 2021 - 2022 

 

ĐIỀU 1. Đối tượng - Số lượng  

Chỉ huy Đội khối lớp 4 đến khối 8 (mỗi khối tham gia tối đa 03 em/ khối) 

đang học tập, sinh hoạt tại 18 liên đội tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận. 

ĐIỀU 2. Hình thức - Nội dung thi  

1. Hình thức: Hội trại rèn luyện 

2. Nội dung thi: 

* Môn 1: Kiến thức tổng quát 

- Hình thức: thí sinh làm bài các câu hỏi trắc nghiệm. 

- Số lượng câu hỏi: 

+ Khối 4 và khối 5 thực hiện 20 câu, thời gian làm bài 30 phút. 

+ Khối 6,7,8 thực hiện 30 câu, thời gian làm bài 30 phút. 

- Nội dung: kiến thức lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc Việt Nam; kiến 

thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí 

Minh; Lịch sử hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; Các nội dung 

cơ bản của Luật Giao thông đường bộ (năm 2018), Luật Trẻ em 2016; Các nội 

dung cơ bản về phong trào, các chương trình, hoạt động của Đội và phong trào 

thiếu nhi Thành phố giai đoạn 2018 - 2022; Nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí 

Minh; Hiểu biết chung về các hoạt động dã ngoại và sinh hoạt tập thể. 

- Điểm số môn thi khối tiểu học: 30 điểm 

- Điểm số môn thi khối THCS: 50 điểm 

* Môn 2: Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh 

- Gồm 02 phần thi. 

+ Phần 1: Nghi thức, nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh: Thực hiện các động 

tác cá nhân tại chỗ, các động di động, nghi lễ Đội. 

+ Phần 2: Trống (kèn) Đội: chọn một trong hai nội dung sau: 

• Được quyền chọn thực hiện một trong 05 bài trống Đội: trống chào cờ, 

trống chào mừng, trống đệm Quốc ca, trống đệm Đội ca, hành tiến hoặc 04 bài 

kèn hiệu: kèn hiệu chào cờ, kèn hiệu chào mừng, kèn hiệu đệm Quốc ca, kèn hiệu 

Đội ca. 
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- Điểm số môn thi khối tiểu học: 10 điểm 

- Điểm số môn thi khối THCS: 20 điểm 

* Môn 3: Kỹ năng thực hành xã hội 

- Nội dung thi: Sơ cấp cứu. Thực hiện trình tự sơ cứu, băng bó vết thương 3 

kỹ thuật băng cơ bản gồm (bàn tay, bàn chân, đầu gối). 

- Điểm số môn thi: 10 điểm 

* Môn 4: Kỹ năng trại 

- Nội dung thi: Mỗi đơn vị tập thể thực hiện 01 sản phẩm thủ công trại 

(chiều ngang & cao không quá 40 cm; 03 nút dây ứng dụng). 

- Thời gian: Các đơn vị nộp trước trước 11g00 14/5/2022 để BTC triển lãm 

sản phẩm. 

- Điểm số môn thi: 20 điểm 

* Môn 5: Kỹ năng truyền tin 

- Nội dung thi: Nhận truyền tin bằng tín hiệu morse – semaphore (Đối với 

khối 6,7,8); mật thư; dấu đường. 

- Điểm số môn thi khối tiểu học: 20 điểm 

- Điểm số môn thi khối THCS: 50 điểm 

* Môn 6: Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh 

- Hình thức thi cá nhân: trực tiếp, khối 4 và 5 thi với hình thức minigame 

tìm hiểu các từ ngữ, phong trào của Đội bằng tiếng Anh; khối 6,7,8 thi với hình 

thức thi thảo luận (1 đợt 6 thí sinh, theo thứ tự danh sách) bốc thăm theo chủ đề 

do Ban Tổ chức đưa ra như sau: hoạt động bảo vệ môi trường; xây dựng Đôi bạn 

cùng tiến, giúp nhau trong học tập; hoạt động chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể 

thao; phương pháp học tập hiệu quả… 

- Điểm số môn thi: 10 điểm 

ĐIỀU 3. Tiêu chuẩn công nhận và khen thưởng  

1. Ban Tổ chức hội thi sẽ tiến hành tuyên dương và khen thưởng trong Lễ 

đăng quang theo cơ cấu từng khối lớp, cụ thể như sau: 

Khối Tiểu học:  

- 01 giải Nhất: Giấy khen + quà tặng 

- 01 giải Nhì: Giấy khen + quà tặng 

- 02 Giải Ba: Giấy khen + quà tặng 

- 06 Giải Khuyến khích: Giấy khen + quà tặng 

Khối Tiểu học:  

- 01 giải Nhất: Giấy khen + quà tặng 

- 01 giải Nhì: Giấy khen + quà tặng 
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- 01 Giải Ba: Giấy khen + quà tặng 

- 02 Giải Khuyến khích: Giấy khen + quà tặng 

2. 02 Giải Phong trào cho tập thể của 01 Liên đội Tiểu học và 01 Liên đội 

THCS có số lượng thí sinh đạt nhiều thành tích cao trong hội thi (giải Nhất – 4 

điểm, giải Nhì – 3 điểm, giải Ba – 2 điểm, giải Khuyến khích – 1 điểm): Giấy 

khen + hiện kim.  

3. Tiêu chuẩn công nhận: 

3.1 Công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện Chỉ huy Đội Quận: Các 

thí sinh tham dự đầy đủ các môn thi, có tổng số điểm trung bình từ 55% trở lên 

và không có điểm môn thi dưới 1,5 điểm.  

3.2 Công nhận danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi Quận: Đạt chuẩn chương trình 

rèn luyện Chỉ huy Đội Quận, có tổng số điểm trung bình tất cả môn từ 65% trở 

lên và không có điểm môn thi dưới 02 điểm.  

ĐIỀU 4. Trách nhiệm của thí sinh  

- Tuân thủ nội quy Hội thi và sự điều hành của Ban Tổ chức trong suốt thời 

gian diễn ra Hội thi. Chuẩn bị và tham dự tốt các nội dung trong Hội thi.  

- Thí sinh sử dụng thẻ trại sinh, trang phục theo quy định của Ban Tổ chức 

khi tham gia dự thi.  

ĐIỀU 5. Quyền lợi của thí sinh  

- Được đơn vị tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ về thời gian, kinh phí tham 

gia Hội thi. Được cấp giấy chứng nhận đạt Chương trình rèn luyện Chỉ huy Đội 

Quận Phú Nhuận, được công nhận danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi cấp Quận và các 

hình thức khen thưởng khác trong Hội thi tương ứng với kết quả đạt được.  

ĐIỀU 6. Kinh phí  

- Nhà Thiếu nhi Quận chịu trách nhiệm chi kinh phí: tổ chức Hội thi, khen 

thưởng, chương trình tuyên dương và trao giải Hội thi cấp Quận.  

ĐIỀU 7. Sử dụng kết quả Hội thi  

- Kết quả Hội thi được sử dụng làm căn cứ để đánh giá hoạt động xây dựng 

Đội tại đơn vị.  

- Căn cứ kết quả hội thi, Ban tổ chức sẽ cử chọn lực lượng Chỉ huy Đội đạt 

giải Nhất, Nhì, Ba của khối 6,7,8 cấp Quận năm học 2021 – 2022 để tập luyện, 

bồi dưỡng tham gia tốt hội thi cấp Thành.  

ĐIỀU 8. Điều khoản thi hành  

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức Hội 

thi nếu thấy có những điểm phải thay đổi cho phù hợp thì Ban Tổ chức Hội thi sẽ 

quyết định và thông báo cho các đơn vị, thí sinh./.  

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI QUẬN PHÚ NHUẬN  


