ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TP. HỒ CHÍ MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2015

***

ĐIỀU LỆ
Hội thi “NLS – NGỌN LỬA SINH VIÊN” lần 2
Chủ đề: CHỦ ĐỀ: “LEADER FACTOR - NLU”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: – KHLT/ĐTN-HSV ngày 03/03/2015)
____
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ CUỘC THI:
- Tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM;
- Đối tượng bắt buộc: BCH Đoàn khoa – Liên chi Hội BCH Chi Đoàn – Chi Hội;
- Khuyến khích sinh viên năm nhất, năm hai và mỗi chi Đoàn – chi Hội có 5%
sinh viên tham gia hội thi.
ĐIỀU 2: ĐĂNG KÝ DỰ THI:
- Đối tƣợng bắt buộc là BCH Đoàn Khoa – BCH Liên chi Hội: Thường vụ Đoàn
Khoa lập danh sách đăng ký dự thi theo mẫu. Hạn chót đăng ký là 17g00 ngày
18/03/2015;
- Đối tượng là Đoàn viên, Sinh viên, thành viên các câu lạc bộ - đội – nhóm: Đăng
ký trực tiếp tại Văn phòng Đoàn – Hội trường (10/03/2015 – 20/03/2015);
II. THỂ LỆ VÀ NỘI DUNG THI:
ĐIỀU 3: CÁC VÒNG THI: Hội thi được chia thành 3 vòng:
- Sơ tuyển: Từ 13g00 đến 16g30, ngày 22/03/2015;
- Vòng loại: Từ 24/03 – 04/04/20215;
- Vòng Chung kết: 19g00, ngày 07/04/2015 (dự kiến);
ĐIỀU 4: NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI:
1. Vòng sơ tuyển:
- Nội dung: Đánh giá kiến thức tổng quan về Lịch sử dân tộc, cuộc đời sự nghiệp
phong cách Hồ Chí Minh; danh nhân văn hóa; văn hóa-nghệ thuật-thể thao dân tộc; địa
lý đất nước; kiến thức Đoàn - Hội; kiến thức hội nhập.
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- Hình thức: Mỗi thí sinh tham gia dự thi về kiến thức tổng quát dưới hình thức
rung chuông vàng. 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ vào vòng trong (trường hợp bằng điểm,
sẽ có câu hỏi phụ do Ban Tổ chức quy định).
2. Vòng loại: gồm 3 phần thi.
- Ban tổ chia 30 thí sinh thành 6 đội. Mỗi đội được đề cử 1 huấn luận viên là Cán
bộ Đoàn – Hội chủ chốt cấp trường.
- Dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của Huấn luyện viên, mỗi đội sẽ phải hoàn thành
2 phần thi: “Giới thiệu đội thi” và “Bảo vệ kế hoạch”.
- Đồng thời mỗi thí sinh còn thực hiện phần thi cá nhân: “Giải pháp”
2.1. Phần thi “Giới thiệu đội thi”
- Thời gian:

24/03 – 27/03/2015

- Nội dung: Dưới hình thức thi theo đội, đánh giá sự đoàn kết, sáng tạo của đội.
- Hình thức: Tạo thành ấn phẩm dạng video (khoảng 3 đến 5 phút) để truyền tải
giới thiệu về đội thi. Hạn cuối nộp ấn phẩm là 19g00 ngày 27/03. Ban Tổ chức đăng
tải video của các đội lên fanpage của Hội thi, 10 lượt share đội được cộng thêm 1 điểm
(thời hạn share đến 23g59 ngày 31/03. Địa chỉ fanpage chấm điểm của Hội thi:
https://www.facebook.com/pages/Thanh-Niên-Tình-Nguyện-ĐH-Nông-LâmTPHCM/269717946521821?fref=ts
- Tiêu chí chấm điểm: nội dung thông tin, hình thức thể hiện, ý tưởng sáng tạo.
- Thang điểm: 20 điểm.
2.2. Phần thi “Bảo vệ kế hoạch”
- Nội dung: các thí sinh thể hiện khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt
động, chương trình công tác Đoàn - Hội. Đánh giá khả năng làm việc nhóm của các thí
sinh, khả năng giải quyết các vấn đề do Ban tổ chức đặt ra. Thực hành kỹ năng xây
dựng kế hoạch, sức sáng tạo và sức thuyết phục cảu chương trình.
- Hình thức:
+ Mỗi đội chuẩn bị xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện 01 chương trình
nằm trong nội dung chuỗi hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập trường, 40
năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước bao gồm cả phương án địa điểm và
dự trù về mức kinh phí tổ chức cần thiết.
+ Mỗi đội sẽ có thời gian trình bày và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo với thời
gian tối đa là 15 phút. Đồng thời Ban giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi phụ liên quan và
tính điểm cộng cho cá nhân có câu trả lời tốt.
- Tiêu chí chấm điểm: nội dung chương trình, ý tưởng thể hiện, tính khả thi, khả
năng trình bày, thuyết phục của nhóm.
- Thang điểm: 80 điểm.
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2.3. Phần thi “Giải pháp”
- Nội dung: Thể hiện nhận thức, khả năng giải quyết các vấn đề khó của công tác
Đoàn – Hội bằng những giải pháp cụ thể.
- Hình thức: Tại Sân khấu, mỗi thí sinh bốc thăm 1 chủ đề là những khó khăn
trong công tác trong công tác Đoàn – Hội, phong trào thanh niên – phong trào Sinh
viên; Có khoảng 20 phút để chuẩn bị và trả lời câu hỏi, sau đó trả lời thêm 1 câu hỏi
của Ban Giám khảo.
- Tiêu chí chấm điểm: Tính khả thi của giải pháp, khả năng trình bày và trả lời
câu hỏi của Ban giám khảo.
- Thang điểm: 100 điểm
Kết thúc vòng loại, tổng điểm cá nhân của mỗi thí sinh là điều kiện đi tiếp. Tổng
điểm cá nhân bằng điểm của đội ở phần thi “giới thiệu đội thi” và “bảo vệ kế
hoạch”cộng điểm ở phần thi giải pháp. 6 Thí Sinh xuất sắc có số điểm cao nhất sẽ vào
vòng tiếp.
3. Vòng chung kết - Vòng chung kết gồm 2 vòng thi.
3.1. Vòng 1:
- Nội dung: Đánh giá khả năng giải quyết công việc được giao, tạo uy tín và nhận
được sự giúp đỡ của sinh viên. Thu hút sinh viên vào tham gia vào các chương trình,
hoạt động công tác Đoàn – Hội.
- Hình thức:
+ Mỗi thí sinh được bốc thăm 1 nhiệm vụ và được phân công 1 nhiệm vụ. Thời
gian thực hiện, hướng dẫn hoàn thành và thang điểm cụ thể Ban tổ chức ghi rõ trong
phiếu giao nhiệm vụ.
+ Mỗi thí sinh có thời gian báo cáo nhiệm vụ không quá 10 phút. Ban giám khảo
căn cứ thang điểm, thể lệ phần thi sẽ chấm và công bố kết quả.
+ Hai thí sinh xuất sắc có số điểm cao nhất sẽ vào vòng trong
+ Trường hợp điểm số ngang nhau sẽ có lượt thi phụ do Ban giám khảo quy định.
- Tiêu chí chấm điểm: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khả năng mô tả và thực hiện
nhiệm vụ, sự thu hút tham gia của sinh viên.
- Thang điểm: 100 điểm/2 nhiệm vụ.
3.2. Vòng 2: Đối kháng
* Phần thi Hiểu biết
- Nội dung: kiểm tra, khảo sát kiến thức tổng quát về lịch sử, văn hóa, xã hội, về
cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống, điều lệ Đoàn
- Hội; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường, Đại hội Hội
Sinh viên trường, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố hiện nay.
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- Hình thức: Mỗi thí sinh sẽ phải trả lời 10 câu hỏi. Thời gian để thí sinh suy nghĩ
và đưa ra câu trả lời cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Trả lời đúng hoàn toàn được 1 điểm
mỗi câu.
* Phần thi Nhận diện
- Nội dung: đánh giá khả năng nhận diện các phong trào Đoàn – Hội
- Hình thức: Ban tổ chức cung cấp dữ liệu hình ảnh, âm thanh, số liệu, thông tin
cho mỗi phong trào. Trên cơ sở các dữ liệu đó, thí sinh nhận diện chính xác tên phong
trào. Tổng thời gian suy nghĩ trả lời cho mỗi phong trào cần nhận diện là 45 giây. Sau
10 giây sẽ xuất hiện 1 dữ kiện mới. Thí sinh trả lời đúng đáp án ở từng thời điểm sẽ
nhận số điểm tương ứng. (45- 35 giây: 5 điểm; 34- 25 giây: 4 điểm; 24 - 15 giây: 3
điểm; 14 - 0 giây: 2 điểm). Tổng số phong trào cần nhận diện là 4.
* Phần thi Bản lĩnh thủ lĩnh sinh viên
- Nội dung: Đánh giá bản lĩnh xử lý tình huống trong công tác Đoàn - Hội và
phong trào thanh niên, phong trào sinh viên.
- Hình thức: Mỗi thí sinh bốc thăm câu hỏi tình huống, thời gian suy nghĩ là 30
giây, thời gian trả lời tối đa 3 phút. Mỗi thí sinh có thời gian suy nghĩ và trình bày
trong 3 phút, quá thời gian quy định mỗi 30 giây bị trừ 2 điểm, sau đó thí sinh sẽ trả
lời 1 hoặc 2 câu hỏi phụ của Ban giám khảo. Ban giám khảo cho điểm sau khi phần
trình bày của thí sinh kết thúc.
- Thang điểm: 50 điểm
ĐIỀU 5: CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG:
1. Giải cá nhân:
- 01 giải nhất: 600.000đ, đề xuất Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM. Đề xuất xét tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm
2015.
- 01 giải nhì: 400.000đ, đề xuất Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM. Đề xuất xét tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm
2015.
- 04 giải khuyến khích: mỗi giải 200.000đ, đề xuất Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại
học Nông Lâm TP.HCM.
- Giải thưởng Vòng sơ loại (Rung chuông vàng): 200.000 đ.
2. Giải tập thể:
04 giải tập thể dành cho Đoàn - LCHSV khoa/bộ môn, Chi Đoàn – Chi Hội có
nhiều thí sinh tham gia và đạt kết quả tốt của hội thi: mỗi giải 200.000đ + Giấy khen
Ban Chấp hành Đoàn trường.
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III. TRÁCH NHIỆM THÍ SINH - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CÁC CÁ NHÂN THAM GIA:
1. Chấp hành nghiêm túc sự phân công của Ban tổ chức về thời gian, địa điểm,
phân đội thi đấu. Chấp hành nghiêm túc điều lệ hội thi.
2. Các cá nhân đăng ký tham gia cung cấp đầy đủ thông tin và không được bỏ
cuộc.
3. BCH Đoàn - Liên Chi Hội sinh viên khoa/bộ môn có trách nhiệm báo cáo với
Ban chủ nhiệm khoa/bộ môn tạo điều kiện về thời gian cho các thí sinh ôn tập và dự
thi.
4. Trong quá trình diễn ra hội thi, có thắc mắc khiếu nại vấn đề gì, các thí sinh gửi
văn bản về ban tổ chức, chậm nhất 01 ngày sau khi có vụ việc phát sinh. Nếu có
trường hợp vi phạm điều lệ, tùy mức độ sẽ Ban Tổ chức sẽ xem xét và đề xuất hình
thức xử lý phù hợp.
ĐIỀU 7:
Điều lệ có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức hội thi, nếu thấy có
những điểm cần thay đổi cho phù hợp trước khi thi đấu, Ban tổ chức sẽ quyết định và
thông báo cho các thí sinh trước khi thi ít nhất 2 ngày.
TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI
TRƯỞNG BAN

Nông Thị Mỹ Hạnh
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