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THỂ LỆ 
Vòng chung kết - Hội thi Bí thƣ Đoàn cơ sở giỏi lần IV năm 2020 

(Đính kèm Thông báo số 1753-TB/TĐTN-BTC ngày 14/12/2020 của  

Ban Thường vụ Thành Đoàn) 
---------- 

 

I. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG VÒNG CHUNG KẾT: 

- 01 giải Nhất: Giải thưởng + Bằng khen Thành Đoàn + Biểu trưng; 

- 01 giải Nhì: Giải thưởng + Bằng khen Thành Đoàn; 

- 01 giải Ba: Giải thưởng + Bằng khen Thành Đoàn; 

- 05 giải Khuyến khích: Giải thưởng + Bằng khen Thành Đoàn. 
 

II. THỂ LỆ VÒNG CHUNG KẾT: 

1. Phần thi “Bí thƣ Đoàn cơ sở năng động, sáng tạo” (100đ): 

- Thí sinh tham gia Hành trình về căn cứ cách mạng Thành Đoàn và hoàn 

thành 01 đoạn clip dài không quá 03 phút giới thiệu về căn cứ cách mạng Thành 

Đoàn. Tham gia Hành trình, thí sinh tự chuẩn bị dụng cụ và phương tiện để quay 

clip và 01 người hỗ trợ. Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ phương tiên di chuyển đến căn cứ 

cách mạng Thành Đoàn.  

- Tổng điểm là 100 điểm bao gồm: Điểm do Ban giám khảo chấm là 80 

điểm; Điểm do khán giả bình chọn trên trang fanpage Hội thi là 20 điểm. 

- Thí sinh nộp bài dự thi về Ban Tổ chức Thành Đoàn trước 11g00 ngày 

17/12/2020 để bắt đầu triển khai bình chọn.  

- Thời gian bình chọn từ 08g00 ngày 18/12/2020 đến 17g00 ngày 

20/12/2020.  
 

2. Phần thi “Bí thƣ Đoàn cơ sở tài năng” (100đ): 

- Thí sinh sẽ thể hiện tài năng của mình bằng một tiết mục biểu diễn sân 

khấu. Trong phần dự thi của minh, thí sinh phải kết hợp giới thiệu được về bản 

thân và các hoạt động, chương trình là thế mạnh và đặc sắc trong công tác Đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị minh. 

- Thời gian dành cho mỗi thí sinh thực hiện phần thi không quá 04 phút. 

Đối với thí sinh thực hiện phần thi quá thời gian quy định sẽ trừ điểm, cứ 30 

giây tiếp theo sẽ tiếp tục bị trừ 05 điểm. 

- Tổng điểm là 100 điểm bao gồm: Điểm của Ban Giám khảo chấm 80 

điểm; điểm do khán giả tại Hội trường bình chọn 20 điểm. 



- Lƣu ý: Các thí sinh có thể sử dụng lực lượng hỗ trợ là đoàn viên của 

đơn vị (tối đa không quá 20 người). 
 

3. Phần thi “Bí thƣ Đoàn cơ sở vững kiến thức” (150 điểm): 

- 08 thí sinh cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi kép. Mỗi câu hỏi kép gồm có 

2 phần: 

+ Phần 1 là một câu hỏi trắc nghiệm với 4 phương án trả lời A, B, C, D.  

+ Phần 2 là một câu hỏi tự luận liên quan đến phần 1. 

-  Sau khi Người dẫn chương trình đọc câu hỏi (đồng thời câu hỏi xuất 

hiện trên bảng điện tử) 08 thí sinh có 15 giây cùng đưa ra đáp án cho phần 1. Số 

điểm của phần 1 được tính dựa trên đáp án và thời gian trả lời của thí sinh. Thí 

sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 10 điểm. Các thí sinh trả lời đúng và nhanh 

tiếp theo được 05 điểm. Các thí sinh trả lời sai không có điểm.  

- Lƣu ý: Chỉ những thí sinh có câu trả lời đúng ở phần 1 mới được tiếp 

tục bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi ở phần 2 (trường hợp chỉ có 01 thí 

sinh trả lời đúng ở phần 1 thì thí sinh đó trực tiếp trả lời câu hỏi phần 2), thí 

sinh trả lời đúng câu hỏi ở phần 2 được cộng 05 điểm. 
 

4. Phần thi “Bí thƣ Đoàn cơ sở ham học hỏi” (150đ): 

- 08 thí sinh lần lượt chọn trong 18 câu hỏi ở 03 nhóm (nhóm 05 điểm, 

nhóm 10 điểm, nhóm 15 điểm). Sau khi thí sinh lựa chọn câu hỏi, người dẫn 

chương trình sẽ đặt câu hỏi.  

- Thí sinh có 10 giây suy nghĩ. Trả lời đúng được điểm của câu hỏi đó. 

Nếu trả lời sai, các thí sinh khác có quyền bấm chuông giành quyền trả lời câu 

hỏi sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình. Trả lời đúng được điểm của câu 

hỏi đó. Nếu trả lời sai, bị trừ điểm, số điểm trừ bằng số điểm của câu hỏi đó.  

- Mỗi thí sinh sẽ có 02 lượt lựa chọn để trả lời câu hỏi. Trong lượt lựa 

chọn câu hỏi của mình, thí sinh có 01 lần được đặt “Ngôi sao hy vọng” trước 

khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi. Khi đó, thí sinh có quyền trả lời câu hỏi 

đó hoặc chuyển cho một thí sinh khác bất kỳ trong 07 thí sinh còn lại: 

+ Nếu thí sinh lựa chọn quyền trả lời câu hỏi, trả lời đúng được gấp đôi số 

điểm của câu đó, trả lời sai bị trừ chính số điểm của câu hỏi đó.  

+ Nếu thí sinh lựa chọn quyền chuyển cho thí sinh khác, thí sinh bị chỉ 

định sẽ phải trả lời câu hỏi này, trả lời đúng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó 

và thí sinh đã chuyển câu hỏi này sẽ bị trừ bằng số điểm của câu hỏi đó. Nếu thí 

sinh bị chỉ định trả lời không được sẽ bị trừ bằng số điểm của câu hỏi đó và thí 

sinh đã chuyển câu hỏi sẽ không bị trừ điểm. 

- Lƣu ý:  

+ Trong 02 lượt liên tiếp, không được chuyển câu hỏi cho cùng 01 thí 

sinh. 

+ Trong 02 lượt lựa chọn của 01 thí sinh phải chọn ở 2 nhóm câu hỏi có 

mức điểm khác nhau (nếu có thể). 



 Kết thúc 04 phần thi đầu, 03 thí sinh có tổng số điểm cao nhất sẽ vào 

vòng thi tiếp theo 
 

5. Phần thi “Bí thƣ Đoàn cơ sở vƣợt thử thách” (100đ): 

- 03 thí sinh sẽ bốc thăm để lần lượt giải quyết các tình huống thực tiễn 

do Ban Tổ chức Hội thi đề ra. Mỗi thí sinh sẽ có 05 phút để vận dụng các kỹ 

năng, nghiệp vụ của Bí thư Đoàn cơ sở để giải quyết tình huống. Ban Giám khảo 

sẽ chấm điểm thí sinh dựa trên sự chặt chẽ, hợp lý và tính thuyết phục trong lập 

luận của các thí sinh. 

- Điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm. Sau khi các thí sinh kết thúc 

phần thi, Ban Giám khảo sẽ cho điểm. Điểm cho là điểm tròn, không lấy điểm 

lẻ. Điểm của mỗi thí sinh sẽ là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban 

Giám khảo, làm tròn đến 0,5 điểm. 
 

6. Phần thi “Bí thƣ Đoàn cơ sở bản lĩnh” (150đ): 

- 03 thí sinh được bốc thăm chia thành các cặp thi đấu đối kháng theo thứ 

tự: 1-2, 2-3, 3-1. Trong đó, 01 thí sinh thi chính sẽ nêu quan điểm về một vấn đề, 

sự kiện do Ban Tổ chức đặt ra, thí sinh phản biện đóng vai trò người phản biện, 

bổ sung. 

- Ở mỗi lượt thi đấu, hình thức thi như sau: 

+ Sau khi nội dung xuất hiện, thí sinh thi chính sẽ có 03 phút suy nghĩ và 

đưa ra quan điểm. Thí sinh phản biện sẽ có 01 phút để phản biện, bổ sung các 

nội dung thí sinh vừa trả lời. Sau đó, thí sinh thi chính sẽ có 01 phút để trả lời 

lại các nội dung phản biện của thí sinh phản biện trước khi Ban Giám khảo đặt 

câu hỏi.  

+ Đại diện Ban Giám khảo sẽ đặt 01 câu hỏi cho thí sinh thi chính và thí 

sinh có 01 phút để suy nghĩ và trả lời. 

- Điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm, trong đó: điểm cho phần trả 

lời là 60 điểm; điểm cho phần tham gia phản biện, bổ sung là 20 điểm; điểm cho 

phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo là 20 điểm. Sau khi các thí sinh kết thúc 

phần thi, Ban Giám khảo sẽ cho điểm. Điểm cho là điểm tròn, không lấy điểm 

lẻ. Điểm của mỗi thí sinh sẽ là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban 

Giám khảo, làm tròn đến 0,5. 

 

Kết thúc trận đấu, Thí sinh có điểm chung cuộc cao nhất (tính cả 06 phần 

thi) sẽ giành chiến thắng. Trường hợp bằng điểm, các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi 

phụ để quyết định. 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI 


