
 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƢƠNG 

CĐCS TRƢỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày 25  tháng 10 năm 2017 

                            

THỂ LỆ 
Hội thi “Nét đẹp giảng đƣờng” năm 2017 

 

  Căn cứ kế hoạch số 77/KH-CĐĐHTDM về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, Ban tổ chức hội thi “Nét đẹp giảng đƣờng” 2017 xây dựng thể lệ 

hội thi nhƣ sau: 

I. VÒNG SƠ KHẢO 

1.1. Thành phần dự thi: mỗi Tổ công đoàn đăng thí ít nhất 01 cặp thí sinh. 

1.2. Thời gian và địa điểm: 13g30, ngày 11/11/2017, Hội trƣờng 1. 

1.3. Nội dung thi 

 Thời trang giảng đường (60 điểm) 

- Mỗi cặp thí sinh trình diễn trang phục tự chọn khi đi dạy/ đi làm. 

- Các tiêu chí chấm điểm: 

 + Về trang phục: phù hợp văn hóa Việt Nam, môi trƣờng giáo dục. 

 + Về phong cách trình diễn: thoải mái, tự tin.  

 Năng khiếu (40 điểm) 

- Mỗi cặp thí sinh tự chọn năng khiếu để thể hiện trên sân khấu trong vòng 5 phút (hát, 

múa, vẽ, cắm hoa, kể chuyện, ngâm thơ, kịch, biểu diễn nhạc cụ,…). 

- Cả hai thí sinh cùng thi chung 1 tiết mục, không nhờ sự hỗ trợ của ngƣời khác trong phần 

thi này. 

- Tiêu chí chấm điểm: hay, độc, lạ; thể hiện đƣợc sở trƣờng của bản thân. 

II. VÒNG CHUNG KẾT 

2.1. Thành phần dự thi: 10 cặp thí sinh có điểm số cao nhất từ vòng Sơ khảo. 

2.2. Thời gian và địa điểm: 13g30, ngày 15/11/2017, Hội trƣờng 1. 

2.3. Nội dung dự thi 

 Trang phục áo dài (40 điểm) 

- Mỗi cặp thí sinh trình diễn trang phục áo dài (cả nam và nữ đều trình diễn áo dài). 

- Thí sinh viết lời bình về trang phục của mình, tối đa 150 từ gửi về cho Ban tổ chức. 

- Thí sinh có quyền lựa chọn trình diễn áo dài truyền thống hoặc cách tân, phù hợp với 

từng hoàn cảnh khác nhau nhƣ: đi dạy, dự tiệc, lễ hội 

- Tiêu chí chấm điểm:  

 Trang phục nam – nữ phải có sự hài hòa, phù hợp với bối cảnh xuất hiện. 

 Phần trình diễn nhịp nhàng, có sự ăn ý giữa 2 thí sinh. 

 Năng khiếu (30 điểm) 

- Mỗi cặp thí sinh tự chọn năng khiếu để thể hiện trong vòng 5 phút (hát, múa, vẽ, cắm 

hoa, kể chuyện, ngâm thơ, kịch, biểu diễn nhạc cụ) 

- Các cặp thí sinh vào Chung kết không sử dụng lại tiết mục đã dự thi ở vòng loại. 



- Cả hai thí sinh cùng thi chung 1 tiết mục, không nhờ sự hỗ trợ của ngƣời khác trong phần 

thi này. 

- Tiêu chí chấm điểm: hay, độc, lạ; thể hiện đƣợc sở trƣờng của bản thân. 

 Ứng xử (30 điểm) 

- Mỗi cặp thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi ứng xử từ Ban tổ chức. 

- Chủ đề dự thi: Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Tiêu chí chấm điểm:  

 Trả lời nội dung đúng trọng tâm câu hỏi 

 Trình bày ngắn, gọn, súc tích; thể hiện đƣợc quan điểm cá nhân. 

 

III. GIẢI THƢỞNG 

3.1. Giải thƣởng chính 

 Nhất:   1 giải 

 Nhì:  1 giải 

 Ba:   1 giải 

 Khuyến khích: 2 giải 

3.2. Giải thƣởng phụ 

 Trang phục áo dài đẹp nhất 

 Năng khiếu hay nhất 

 Ứng xử hay nhất 

 Cặp ghép đôi đẹp nhất (không cùng đội: nữ của cặp đôi này và nam của cặp đôi 

khác) 

 Cặp đôi có năm sinh nhỏ nhất 

 

 

 T/M BAN TÔ CHỨC 

TRƢỞNG BAN 

( đã ký) 

 

 

 

Võ Thị Cẩm Vân 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CĐCS TRƢỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT 

TỔ CÔNG ĐOÀN…………………………… 

 

 

 

         

DANH SÁCH 
Tham gia Hội thi “Nét đẹp công sở giảng đƣờng” năm 2017  

 

 

TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị Điện thoại 

     

     

     

     

     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


