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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Sinh viên Sonadezi – Tự tin, năng động, sáng tạo năm 2017” 

 Thiết lập thành tích chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 – 19/5/2017) và 12 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị 

Sonadezi (01/06/2005 – 01/06/2017), căn cứ vào tờ trình số 02/2017/TTr-ĐTN ngày 

24/4/2017 về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên Sonadezi – Tự tin, năng động, sáng tạo năm 

2017”, Ban tổ chức quy định về Thể lệ cuộc thi, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và 12 năm ngày thành lập trường Cao 

đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (01/06/2005 – 01/06/2017). 

Ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp nối truyền thống của dân tộc. 

Nâng cao sự tự hào về truyền thống và những thành tích vẻ vang của nhà trường, phát 

triển tư duy học tập, rèn luyện tích cực trong đoàn viên thanh niên. 

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối giao lưu đoàn kết và không khí thi đua sôi nổi 

trong nhà trường, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của học sinh, góp phần thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. 

Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao 

đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2019. 

2. Yêu cầu: 

Cuộc thi phải thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, có chiều sâu, 

hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.  

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Thành lập các đội thi: 

Thành lập 8 đội (mỗi đội 05 thành viên), trong đó: 

 Khoa CN May-Giày  : 02 đội (ngành May, ngành Giày) 

 Khoa Quản trị   : 03 đội (QTKD, Kế toán, liên quân TCNH + NHKS) 

 Khoa Ngoại ngữ  : 02 đội (ngành Anh văn, ngành Hoa văn) 

 Khoa Xây dựng, CNTT : 01 đội 

Học viên đang theo học buổi tối hệ chính quy (liên thông), hệ không chính quy 

(VLVH) đăng ký tham gia theo ngành trên hoặc thành lập đội riêng. 

2. Nội dung thi: 



Số người tham gia vào mỗi đội: Mỗi đội sẽ có 05 người tham gia, riêng phần thi khởi 

động và tài năng không giới hạn số người tham gia nhưng bắt buộc phải có 05 thành viên 

chính của đội. 

Kết quả chung cuộc sẽ là tổng số điểm đạt được cho toàn bộ cuộc thi. 

Nội dung cuộc thi gồm 5 phần: Khởi động, Vận động, Tài năng, Đố vui và Hùng biện 

cụ thể: 

Phần thi Khởi động:  

 Nội dung: Các đội sẽ tham gia thi phần khởi động với những tiểu phẩm giới 

thiệu đặc trưng về Khoa, ngành học của mình gắn với chủ đề của cuộc thi (có 

thể thể hiện bằng mọi hình thức: tiểu phẩm, hoạt cảnh, video clip, ca múa nhạc, 

tạp kỹ…) và đáp ứng yêu cầu về thời gian. 

 Thang điểm: chấm theo thang điểm 10; Số điểm đạt được là tổng số điểm của 5 

vị giám khảo (tối đa là 50 điểm). 

 Thời gian thi tối đa cho mỗi đội là 5 phút. 

 Điểm trừ: mỗi 30 giây quá thời gian quy định các đội sẽ bị trừ 2 điểm. 

Phần thi Vận động:  

Vòng Loại: caro 

 Nội dung: 2 đội thi đấu đối kháng trò chơi caro 3x3, từng thành viên di chuyển 

đến vị trí thi đấu, điền ký hiệu của đội vào một ô trong sân 3x3, sau khi điền 

hết 3 ký hiệu mà vẫn chưa phân thắng bại thì lần lượt mỗi thành viên lên đổi vị 

trí đến khi xếp được đường thẳng 3 ô (đường chéo, ngang, dọc) là chiến thắng. 

 Số lượng: 03 thành viên. 

 Đấu 3 ván thắng 2, đội thắng được 10 điểm, đội thua được 5 điểm. 

Vòng Chung kết: chung tay xây tháp 

 Nội dung: trong thời gian 8 phút mỗi đội được phát 1 bộ bài, băng keo, kéo, 

mỗi thành viên chỉ được sử dụng 1 tay để xây tháp (có thuyết trình về ý nghĩa 

từng tòa tháp). Sau đó mỗi đội có 3 tờ giấy A4 làm đạn để tấn công vào từng 

tòa tháp. 

 Tiêu chí: kết cấu, thẩm mỹ và vững chãi. 

 Đội nhất được 10 điểm, đội nhì được 7 điểm, đội 3 được 5 điểm, đội 4 được 3 

điểm. 

Phần thi Tài năng 

 Nội dung: Các đội lựa chọn hình thức thi thể hiện tài năng của mình như: ca 

hát, múa, diễn kịch, ảo thuật… 

 Thang điểm: chấm theo thang điểm 10; Số điểm đạt được là tổng số điểm của 5 

vị giám khảo (tối đa là 50 điểm) 

 Thời gian thi tối đa cho mỗi đội là 8 phút. 

 Điểm trừ: mỗi 60 giây quá thời gian quy định các đội sẽ bị trừ 2 điểm 

Phần thi Đố vui 

 Nội dung: Các đội đưa ra một hình ảnh, video clip hay làm một hành động … 

có thuyết minh gửi trước cho Ban Giám khảo; đội bạn phải đưa ra lời giải thích 



(chú ý: câu hỏi, trả lời mang tính hài hước và theo định hướng của BTC, có 

duyệt trước). 

 Thang điểm: Chấm theo thang điểm 10, tùy theo câu hỏi và trả lời của mỗi đội 

mà giám khảo quyết định số điểm đạt được (chấm điểm cả phần chuẩn bị câu 

hỏi của các đội). Số điểm đạt được trong phần thi này là tổng số điểm của 5 vị 

giám khảo (tối đa là 50 điểm). 

 Thời gian suy nghĩ và trả lời là 60 giây (sau khi đội bạn đưa ra câu hỏi có tiếng 

chuông vang lên). 

 Điểm trừ: mỗi 05 giây quá thời gian quy định các đội sẽ bị trừ 2 điểm 

Phần thi Hùng biện: Góc nhìn Sinh viên 

Điểm của phần thi này sẽ là tiêu chí chọn ra Giải cá nhân của cuộc thi 

 Nội dung: Các đội sẽ cử 01 sinh viên tham gia thi hùng biện theo chủ đề cho 

trước của từng vòng thi sau đó trả lời câu hỏi của ban tổ chức. 

o Các Chủ đề gồm: 

 Vòng Loại  : Văn hóa mạng (ngôn ngữ mạng; tính 

trung thực trong thế giới ảo; mạng Internet và tâm lý đám đông; 

Mạng xã hội và đời sống riêng tư, …) - Thế nào là anh hùng bàn 

phím và thế nào là báo chí công dân? 

 Vòng Chung kết : Khởi nghiệp trong sinh viên khó hay 

dễ? 

 Thang điểm: chấm theo thang điểm 10; Số điểm đạt được là tổng số điểm của 5 

vị giám khảo (tối đa là 50 điểm). 

 Thời gian thi tối đa cho mỗi đội (phần hùng biện) là 5 phút. 

 Điểm trừ: mỗi 30 giây quá thời gian quy định các đội sẽ bị trừ 2 điểm. 

3. Ban Giám khảo 

Ban Giám khảo vòng chung kết gồm 5 thành viên: trong đó có: Đại diện BGH; Công 

đoàn, Đoàn thanh niên, TTC Edu, khách mời (BTV tỉnh Đoàn Đồng Nai). 

4. Thời gian thi 

Vòng loại: 

 8 đội sẽ bốc thăm chia làm 2 bảng thi đấu loại trực tiếp, 2 đội nhất và nhì của 

mỗi bảng sẽ tham gia thi Vòng Chung kết.  

 Thời gian thi: Thứ 6, ngày 19/05/2015 (buổi sáng trận 1, chiều trận 2) 

Vòng Chung kết: 

 Bốn đội thắng vòng loại sẽ tham gia thi chung kết 

 Thời gian thi: chiều Thứ 5 ngày 01 tháng 6 năm 2017 bắt đầu từ 14h00. 

Chú ý: Các đội có thể sử dụng các tiểu phẩm, hình ảnh, ca múa nhạc… của vòng 

trước để thi vòng sau. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

Cơ cấu giải thưởng Giá trị giải thưởng Khác 

Tập thể   



     01 giải nhất 7.000.000  

     01 giải nhì 5.000.000  

     02 giải đồng hạng ba 2.500.000  

Cá nhân   

     01 giải cá nhân 1.000.000 
Cá nhân có thành tích cao nhất 

trong phần thi hùng biện 

Lưu ý: 08 đội tham gia nhận được 1.000.000 đồng tiền hỗ trợ của BTC và cờ lưu niệm 

tham gia giải. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

a. Thành lập Ban Tổ chức hội thi: 

* Trưởng Ban 

- Đ/c Lưu Phước Dũng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường 

* Phó Ban:  

- Đ/c Vũ Ngọc Nam – Bí thư Đoàn trường 

- Đ/c Đinh Anh Tuấn – Phó Bí thư Đoàn trường 

- Đ/c Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng HCNS 

* Thành viên: 

- Đ/c Dương Cao Thanh – UV BCH Đoàn trường 

- Đ/c Đặng Tiểu Bình – nhân viên Phòng CTSV. 

- Đ/c Nguyễn Văn Đức – Chủ nhiệm đội CTXH 

- Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ nhiệm đội CTXH 

- Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Tiên - Phó Chủ nhiệm đội CTXH 

- Mời các đồng chí Bí thư Đoàn Khoa, Giáo vụ Khoa tham gia với tư cách là thành viên. 

b. Công tác chuẩn bị: 

- Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi. 

- Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện. 

- Mời Ban Giám khảo chấm thi. 

- Tổng hợp danh sách các đội thi và báo cáo kết quả. 

- Công tác truyền thông, liên hệ địa điểm và các công tác tổ chức khác. 

- Các đồng chí Bí thư Đoàn Khoa, Giáo vụ Khoa hỗ trợ các đội về nội dung cho các 

tiết mục tham gia cuộc thi. 

 BAN TỔ CHỨC 


