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TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM 
- CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM 

_________________ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc 

________________ 
            

TP. Hồ Chí Minh, ngày   14  tháng  4  năm 2014 

THỂ LỆ HỘI THI TRÊN SÂN KHẤU 

Kèm theo Kế hoạch số 997/KHLT-CSVN&CĐCS ngày 14/4/2014  

Về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu “85 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam” 

(28/10/1929 – 28/10/2014) 

_______________ 

 I . ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

- Là cán bộ, công nhân viên chức lao động đang làm việc tại các đơn vị thành 
viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.  

- Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban, Ban giám khảo, Ban 
thư ký không được dự thi. 

 II . THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: 

 1. Cấp cơ sở: Tổ chức từ tháng 4 - 5 năm 2014. 

 2. Cấp Tập đoàn:  

- Tổ chức vòng loại tại các khu vực: Từ tháng 7 - 8 năm 2014. 

+ Khu vực Phía Bắc: Dự kiến ngày 04/7/2014 Tỉnh Điện Biên. 

+ Khu vực TP. HCM: Dự kiến ngày 10-11/7/2014 TP. Hồ Chí Minh. 

+ Khu vực Tây Nguyên, DHMT: Dự kiến ngày 17-18/7/2014 Tỉnh Quảng Trị. 

+ Khu vực Đông Nam Bộ: Dự kiến ngày 07/8/2014 tại Tỉnh Đồng Nai. 

- Tổ chức vòng chung kết: Tháng 10 năm 2014 tại Tỉnh Bình Phước. 

3. Các đơn vị đăng ký dự thi cấp Tập đoàn và gửi hồ sơ về Ban Công tác 
Thanh niên trước ngày 30/5/2014.  

- Vòng loại: Căn cứ kết quả thi cấp cơ sở hoặc lựa chọn đội tuyển đăng ký 
tham gia cấp Tập đoàn, Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng. Vòng loại 
được tổ chức theo khu vực, mỗi khu vực từ 03-04 đội/bảng (danh sách khu vực kèm theo). 

- Vòng chung kết: Căn cứ kết quả thi vòng loại tại các khu vực, chọn đội 
tuyển có số điểm cao tại các khu vực vào thi vòng chung kết (Số lượng đội tuyển 
được vào vòng chung kết do Ban tổ chức quyết định). Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc 
thăm chia bảng vòng chung kết (03-04 đội/bảng). 

- Hồ sơ gồm:  

+ Danh sách đăng ký tham dự (Mẫu kèm theo). 

+ Sổ Bảo hiểm xã hội (có công chứng địa phương). 

+ Chứng minh nhân dân (có công chứng địa phương). 

+ Ảnh 3x4 (2 ảnh). 
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III. HÌNH THỨC THI, THANG ĐIỂM: 

 A. VÒNG LOẠI: 

1. TỰ GIỚI THIỆU  

* Nội dung: Các đơn vị tự giới thiệu về đội tuyển, về cơ quan, đơn vị mình,… 
thông qua tác phẩm, tiểu phẩm hoặc tự sáng tác bài hát, thơ, hò, vè,… có ý nghĩa, 
nội dung sâu sắc và bám sát theo chủ đề hội thi, (không được phép chế lời có nội 
dung nhạy cảm về chính trị, tôn giáo, sắc tộc…). 

* Hình thức thể hiện: Các thành viên đội tuyển. Ngoài 05 thí sinh chính thức 
dự thi, cho phép thêm tối đa 10 người minh họa trên sân khấu. 

- Trang phục, đạo cụ biểu diễn phải phù hợp với nội dung.  

- Trình bày với phong thái tự tin, giọng phải rõ ràng, cử chỉ, động tác hợp lý, 
tự nhiên.  

* Thời gian thực hiện: Tối đa 05 phút/đội  

* Thang điểm: Tối đa 30 điểm. 

- Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. Vượt quá thời gian từ 30 
giây trở đi, cứ mỗi 30 giây sẽ bị trừ 1 điểm, từ giây thứ 60 trở đi trừ 3 điểm cho mỗi 
30 giây.  

=>  Ban giám khảo sẽ ghi điểm vào phiếu chấm điểm để chuyển cho tổ thư ký 
tổng hợp. Tổ thư ký căn cứ thời gian của các đội do người dẫn chương trình thông 
báo để ghi vào phiếu điểm. Điểm cho mỗi đội sau mỗi phần thi là điểm trung bình 
cộng của Ban giám khảo chấm cho mỗi đội, trừ đi điểm vượt thời gian (nếu có). 

2. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

* Nội dung: Các cột móc đáng nhớ của ngành Cao su Việt Nam. 

* Hình thức thể hiện: Trả lời nhanh 10 câu hỏi. Lần lượt mỗi đội sẽ lựa chọn câu 
hỏi theo số lượng câu 3 – 3 – 4 (sau 3 câu sẽ chuyển sang đội kế tiếp) và trả lời dưới 
dạng câu hỏi trắc nghiệm. 

* Thời gian thực hiện: Thời gian suy nghĩ trả lời tối đa là 5 giây và các thành 
viên khác không được trả lời bổ sung. 

* Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được = 3 điểm; trả lời sai = 0 điểm. Nếu đội 
được quyền trả lời đưa ra đáp án sai, cơ hội sẽ giành cho các đội còn lại bằng cách bấm 
chuông giành quyền trả lời sau khi có tín hiệu của người dẫn chương trình “Xin mời 
các đội còn lại”, trả lời đúng được = 1,5 điểm (50% số điểm). 

* Ghi chú: Sử dụng câu hỏi do Ban tổ chức cung cấp. Chỉ trả lời 170 câu hỏi, cụ 
thể như sau: 

- Thời kỳ từ năm 1877 – năm 1954: Từ câu 1 đến câu 55. 

- Thời kỳ từ năm 1955 – năm 1983: Từ câu 86 đến câu 140. 

- Thời kỳ từ năm 1984 – nay:   Từ câu 171 đến câu 230. 
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3. TỰ HÀO CAO SU VIỆT NAM 

* Nội dung: Tìm hiểu về các sự kiện, nhân vật, địa danh gắn liền với sự hình 
thành và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

* Hình thức thể hiện: Mỗi đội cử 1 người lên bốc thăm chọn mảnh ghép cho 
đội mình. Sau khi có hiệu lệnh của người dẫn chương trình, các đội phải ghép thành 
bức tranh hoàn chỉnh và trả lời ý nghĩa của hình ảnh trong bức tranh đó. 

* Thời gian thực hiện: Tối đa 02 phút.  

* Thang điểm: Tối đa cho mỗi đội là 20 điểm. Dán đúng vị trí mỗi mảnh 
ghép được = 1,5 điểm, sai: 0 điểm (tối đa 15 điểm). Nêu được ý nghĩa của bức 
tranh: tối đa 5 điểm. 

4. VỮNG BƯỚC ĐI LÊN  

* Nội dung: Ca ngợi truyền thống Ngành cao su. 

* Hình thức thể hiện: Thuyết trình (theo chủ đề kèm theo). Ngoài 05 thí sinh 
dự thi chính thức, cho phép tối đa 10 người minh họa trên sân khấu (người thuyết 
trình chính phải là thí sinh trong đội tuyển chính thức đăng ký dự thi).  

* Thời gian thực hiện: Tối đa 06 phút. 

* Thang điểm: Tổng điểm cho mỗi đội tối đa là 20 điểm. 

- Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. Vượt quá thời gian từ 30 
giây trở đi, cứ mỗi 30 giây sẽ bị trừ 1 điểm, từ giây thứ 60 trở đi trừ 3 điểm cho mỗi 
30 giây.  

=>  Ban giám khảo sẽ ghi điểm vào phiếu chấm điểm để chuyển cho tổ thư ký 
tổng hợp. Tổ thư ký căn cứ thời gian của các đội do người dẫn chương trình thông 
báo để ghi vào phiếu điểm. Điểm cho mỗi đội sau mỗi phần thi là điểm trung bình 
cộng của Ban giám khảo chấm cho mỗi đội, trừ đi điểm vượt thời gian (nếu có). 

B. VÒNG CHUNG KẾT: 

1. TỰ GIỚI THIỆU 

* Nội dung: Các đơn vị tự giới thiệu về đội tuyển, về cơ quan, đơn vị mình,… 
thông qua tác phẩm, tiểu phẩm hoặc tự sáng tác bài hát, thơ, hò, vè,… có ý nghĩa, 
nội dung sâu sắc và bám sát theo chủ đề hội thi, (không được phép chế lời có nội 
dung nhạy cảm về chính trị, tôn giáo, sắc tộc…). 

* Hình thức thể hiện: Các thành viên đội tuyển. Ngoài 05 thí sinh chính thức 
dự thi, cho phép thêm tối đa 10 người minh họa trên sân khấu (minh họa không 
được tham gia nói, hát, hò, vè,…). 

- Trang phục, đạo cụ biểu diễn phải phù hợp với nội dung. Trình bày với 
phong thái tự tin, giọng phải rõ ràng, cử chỉ, động tác hợp lý, tự nhiên.  

* Thời gian thực hiện: Tối đa 05 phút/đội  

* Thang điểm: Tối đa 30 điểm.  
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- Nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm. Vượt quá thời gian từ 30 
giây trở đi, cứ mỗi 30 giây sẽ bị trừ 1 điểm, từ giây thứ 60 trở đi trừ 3 điểm cho mỗi 
30 giây.  

=>  Ban giám khảo sẽ ghi điểm vào phiếu chấm điểm để chuyển cho tổ thư ký 
tổng hợp. Tổ thư ký căn cứ thời gian của các đội do người dẫn chương trình thông 
báo để ghi vào phiếu điểm. Điểm cho mỗi đội sau mỗi phần thi là điểm trung bình 
cộng của Ban giám khảo chấm cho mỗi đội, trừ đi điểm vượt thời gian (nếu có). 

2. THEO DÒNG LỊCH SỬ 

* Nội dung: Các cột móc đáng nhớ của ngành Cao su Việt Nam. 

* Hình thức thể hiện: Trả lời nhanh 10 câu hỏi. Mỗi thành viên của đội tuyển 
đứng theo thứ tự bước lên phía trước lựa chọn câu hỏi và trả lời nhanh theo hiệu lệnh 
người dẫn chương trình. Sau 5 câu sẽ chuyển sang đội kế tiếp và tiếp tục quay lại để trả 
lời 5 câu còn lại. 

* Thời gian thực hiện: Thời gian suy nghĩ trả lời tối đa là 5 giây và các thành 
viên khác không được trả lời bổ sung. 

* Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được = 3 điểm; trả lời sai = 0 điểm. Nếu đội 
được quyền trả lời đưa ra đáp án sai, cơ hội sẽ giành cho các đội còn lại bằng cách bấm 
chuông giành quyền trả lời sau khi có tín hiệu của người dẫn chương trình “Xin mời 
các đội còn lại”, trả lời đúng được = 1,5 điểm (50% số điểm). 

* Ghi chú: Sử dụng câu hỏi do Ban tổ chức cung cấp. Trả lời 255 câu hỏi, cụ thể 
như sau: 

- Thời kỳ từ năm 1877 – năm 1954: Từ câu 1 đến câu 85. 

- Thời kỳ từ năm 1955 – năm 1983: Từ câu 86 đến câu 170. 

- Thời kỳ từ năm 1984 – nay:   Từ câu 171 đến câu 255. 

3. TỰ HÀO CAO SU VIỆT NAM 

* Nội dung: Tìm hiểu về các sự kiện, nhân vật, địa danh gắn liền với sự hình 
thành và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

* Hình thức thể hiện: Mỗi đội cử 1 người lên bốc thăm chọn sự kiện/nhân vật 
cùng với lời giải, chú thích cho các sự kiện/nhân vật đó. Sau khi có hiệu lệnh của 
người dẫn chương trình, các đội phải ghép đúng vào 2 cột A & B sự kiện/nhân vật 
gắn với lời giải, chú thích tương ứng cho sự kiện/nhân vật đó. 

* Thời gian thực hiện: Tối đa 02 phút. 

* Thang điểm: Tối đa cho mỗi đội là 20 điểm. Điểm cho mỗi sự kiện và lời 
giải, chú thích đúng được = 2 điểm; sai = 0 điểm. 

4. VỮNG BƯỚC ĐI LÊN 

* Nội dung: Biểu diễn hát – múa các ca khúc truyền thống, ngợi ca về ngành 
Cao su do Ban tổ chức cung cấp (sau khi có kết quả từ vòng loại, các đội bốc thăm 
chia bảng và công bố danh sách 03-04 bài hát quy định kèm theo nhạc cho mỗi 
bảng để các đội chuẩn bị). 
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* Hình thức thể hiện: Đại diện của đội sẽ bốc thăm chọn bài hát.  

- Biểu diễn theo nhạc do Ban tổ chức chuẩn bị. Ngoài 5 thành viên chính thức 
và 02 thành viên dự bị biểu diễn chính. Mỗi đội được tăng cường tối đa 10 người 
biểu diễn minh họa (nhưng không tham gia hát).  

* Thời gian biểu diễn: Tối đa 06 phút/đội. Sau khi bốc thăm, mỗi đội có thời 
gian 5 phút chuẩn bị. Khi đội thứ nhất bắt đầu biểu diễn, đội thứ hai sẽ bốc thăm để 
chuẩn bị, cứ tiếp tục cho đến khi đội cuối cùng (đội sau có thể bốc thăm trùng bài 
hát với đội thi trước đó đã bốc thăm). 

* Thang điểm: Tối đa là 20 điểm (trong đó: hát hay, đúng lời = 15 điểm và 
phần minh họa = 5 điểm) 

=>  Ban giám khảo sẽ ghi điểm vào phiếu chấm điểm để chuyển cho tổ thư ký 
tổng hợp. Tổ thư ký căn cứ thời gian của các đội do người dẫn chương trình thông 
báo để ghi vào phiếu điểm. Điểm cho mỗi đội sau mỗi phần thi là điểm trung bình 
cộng của Ban giám khảo chấm cho mỗi đội, trừ đi điểm vượt thời gian (nếu có). 

IV. BAN GIÁM KHẢO: 

Gồm các đồng chí đại diện Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Cao su Việt Nam, 
Tạp chí Cao su Việt Nam, Cán bộ lão thành ngành Cao su, chuyên gia tư vấn lịch sử 
ngành Cao su Việt Nam. 

V. NGUYÊN TẮC XẾP HẠNG: 

1. Tính tổng điểm trung bình của 4 phần thi để xếp hạng.  

- Kết quả được xếp từ cao xuống thấp.  

- Trường hợp có các đội tuyển bằng điểm nhau, Ban Giám khảo và Ban tổ 
chức sẽ họp xem xét để quyết định. 

2. Kết quả xếp hạng chung cuộc: Nhất – Nhì – Ba – Khuyến khích.  

VI . KHEN THƯỞNG: 

1. Khen thưởng:  

- Cấp cơ sở: Tùy theo đặc thù, các đơn vị thành viên cơ cấu giải thưởng phù hợp. 

 - Cấp Tập đoàn: Ban tổ chức sẽ trao giải như sau: 

+ Giải nhất   : Cờ thưởng và tiền thưởng  

+ Giải nhì   : Cờ thưởng và tiền thưởng 

+ Giải ba   : Cờ thưởng và tiền thưởng 

+ Giải khuyến khích : Cờ thưởng và tiền thưởng  

+ Các giải phụ xuất sắc nhất (nếu có): Tiền thưởng. 
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VI. QUY ĐỊNH KHÁC: 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến Hội thi có trách nhiệm thực hiện theo 
thể lệ này. Thể lệ này có hiệu lực từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi cuộc thi kết thúc. 
Trong quá trình tổ chức nếu cần thay đổi hay bổ sung, Ban tổ chức sẽ thông báo đến 
các đơn vị thành viên. 

 - Các tập thể, cá nhân nào làm trái với Thể lệ hội thi sẽ bị kỷ luật theo mức độ 
vi phạm.Tùy theo mức độ vi phạm Ban Tổ chức sẽ quyết định cảnh cáo, trừ điểm, 
loại khỏi hội thi như: Tự ý bỏ cuộc, có hành động gây ảnh hưởng đến công tác tổ 
chức và chương trình hội thi. 

 - Mọi tranh cãi và khiếu nại thì trưởng đoàn của các đội tuyển mới có quyền 
kiến nghị (bằng văn bản) gửi đến Ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ cùng Ban giám khảo 
xem xét và giải quyết kịp thời, kết quả giải quyết sẽ là kết quả cuối cùng của hội thi. 
Ban tổ chức có quyền quyết định cao nhất mọi vấn đề liên quan đến hội thi. 

- Các thành viên đội tuyển phải đeo bảng tên do Ban tổ chức cung cấp, trang 
phục đảm bảo các tiêu chí: đẹp, lịch sự. 

- Các cổ động viên của các đội tuyển không được ra dấu, nhắc bài các thí 
sinh, nếu bị phát hiện, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị trừ điểm hoặc loại khỏi hội thi 
ngay lập tức. 

 Đề nghị các đơn vị thành viên triển khai thực hiện tốt Thể lệ hội thi và các 
vấn đề khác liên quan để hội thi đạt kết quả cao nhất. 

BAN TỔ CHỨC  
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(Mẫu đăng ký) 
 

 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ....................................................................... 

*** 

………, ngày ...... tháng ..... năm 2014 

 
ĐĂNG KÝ THAM GIA  

Hội thi tìm hiểu “85 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam” 
(28/10/2929 – 28/10/2014)  

__________________________ 
 

Trưởng đoàn: ………………………………………………… 

Điện thoại:………………………… DĐ:……………………. 

 

TT 
Họ và tên thí 

sinh 
Giới 
tính Đơn vị 

Năm 
sinh 

Ảnh 
(3 x 4) 

Dán trực 
tiếp vào 

danh 
sách 

Ghi chú 

1      Trưởng đoàn 

2      Đội trưởng 

3       

4       

5       

6       

7      Dự bị 

8      Dự bị 

(Gửi bản đăng ký này về Ban Công  tác Thanh niên trước ngày 30/5/2014) 

Ghi chú: Dán trực tiếp vào danh sách 1 ảnh và kèm theo 1 ảnh để làm thẻ 
thí sinh. 

 ……….. ngày … tháng … năm 2014 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 (Ký tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
 
 


