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LIÊN  ĐOÀN LAO ĐỘNG  THÀNH  PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG  HÒA   XÃ   HỘI   CHỦ   NGHĨA   VIỆT     NAM 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 91 /CĐ-ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 9  năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

TỔ CHỨC GIAO LƯU ẨM THỰC  

 CHỦ ĐỀ “HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ” 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 52 /KH-LĐLĐ ngày 11 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; 

căn cứ Kế hoạch của Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM về tổ chức Giao lưu ẩm thực, Ban 

Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai nội dung cụ thể như sau:   

1.  Thông tin chung 

1.1 Thể lệ buổi giao lưu. 

- Mỗi CĐCS thành lập 1 đội  tham gia dự thi (các trường có thể đăng ký 2 đội),  mỗi đội 

chế biến 1 món ăn đặc trưng của một vùng miền ở VN (VD: Bánh canh Trảng Bàng, mì 

Quảng, bún mắm Châu Đốc…) .  

- Nếu CĐCS có 2 đội  tham gia dự thi  thì sẽ ưu tiên cho 1 đội nấu món ăn ngọt hoặc món 

khai vị.  

- Mỗi đội sẽ cử 2  thành viên tham gia thi nấu ăn, dụng cụ hỗ trợ (bếp ga hoặc bếp cồn, 

nồi, chén, khăn trải bàn…): tự túc. 

- Mỗi đội sẽ được bố trí 1 gian hàng [(2.2 x2) m+bàn chữ nhật: 0,8x0.6] để thực hiện món 

ăn dự thi và bán thức ăn rộng rãi  để giao lưu ẩm thực, các đội tự dàn dựng và trang trí gian 

hàng. Nếu CĐCS có 2 đội dự thi, BTC sẽ sắp xếp 2 gian hàng gần nhau. 

- Thực phẩm được sơ chế trước (rửa sạch, thái nhỏ). 

- Phần thức ăn dự thi : món ăn tương đương 3 suất ăn.  

- Thời gian thi 45’: Các đội chuẩn bị sẵn một bảng thuyết minh trên bàn (A4) với nội 

dung:  nguồn gốc món ăn, công thức chế biến, giá thành một suất ăn. 

1.2 Thời gian: 7g30 ngày 17/10/2017. 

1.3 Địa điểm: Sảnh ngoài Hội trường Nhà Điều hành ĐHQG-HCM. 

1.4  Kinh phí :   Ban tổ chức hỗ trợ các đội thi:  

 Món chính: 200.000đ   

 Món tráng miệng, món khai vị: 150.000đ  
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 Tạp dề. 

- 9g-16g thứ hai 16/10/2017 các CĐCS tự dàn dựng gian hàng với kích thước (2,2 x 2)m. 

2. Ban giám khảo:    

2.1 Số lượng: Ban giám khảo 1, Ban giám khảo 2, Ban giám khảo 3, mỗi ban giám khảo 

từ 3-5 thành viên. 

2.2 Thành phần: 

 Chuyên gia ẩm thực. 

 Cán bộ y tế. 

 Cán bộ  về An toàn PCCN. 

 Khách mời. 

3. Tiêu chí đánh giá và cơ cấu giải thưởng.   

3.1. Tiêu chí 

 Ban giám khảo 1 chấm thi: Thời gian chấm thi 8g30 đến 9g15 (chấm giải hình thức – 

giải phụ). 

STT Nội dung Số điểm 

tối đa 

Số giải 

thưởng 

1  Trang trí gian hàng mang bản sắc đặc thù chuyên môn 

của đơn vị hoặc đặc trưng vùng miền (theo món ăn dự 

thi). 

100 5 

2   Thí sinh duyên dáng, ấn tượng  (ưu tiên thí sinh nam), 

trang phục  phù hợp món ăn. 

100 5 

 Ban giám khảo 2 chấm thi: Thời gian chấm thi 8g30 đến 9g15. 

STT NỘI DUNG SỐ ĐIỂM TỐI ĐA 

1 Nguyên liệu  tươi ngon 30 

2 Khâu chế biến đảm bảo vệ sinh thực phẩm (bao tay, dụng 

cụ chứa…) 

20 

3 Số lượng thức ăn  để giao lưu (tối thiểu 20 suất) 20 

4 Đảm bảo vệ sinh   khu vực chế biến 10 

5 An toàn  Phòng chống cháy nổ 10 

6 Đảm bảo thời gian thi 10 

 TỔNG  CỘNG (1)  100 
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 Ban giám khảo 3 chấm thi :  thời gian chấm thi : từ  9g30 đến 10g15 

STT NỘI DUNG SỐ ĐIỂM TỐI ĐA 

1  Món ăn đặc trưng vùng miền 20 

2  Hương vị đậm đà 60 

3  Món ăn trang trí đẹp 20 

TỔNG CỘNG (2) 100 

 

Điểm chung kết = 30% tổng cộng (1) +70% tổng cộng (2) 

3.2. Giải thưởng.  

Các đơn vị dự thi và có tham gia giao lưu ẩm thực sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng, bao gồm: 

- 1 giải nhất:  trị giá  1.000.000đ    

- 3 giải nhì:  trị giá  600.000đ / giải      

- 5 giải ba: trị giá  400.000đ / giải        

- Giải khuyến khích:  trị giá  300.000đ / giải   

- Giải trang trí gian hàng (giải phụ):  trị giá  500.000đ / giải   

-  Giải thí sinh duyên dáng ấn tượng: (giải phụ)  trị giá  300.000đ / giải  

Các đội không tham gia giao lưu ẩm thực  chỉ có cơ hội nhận các giải thưởng phụ, giải 

khuyến khích. 

  4. Chương trình (ngày 17/10/2017) 

 7g30-8g00: Vận chuyển nguyên liệu đến gian hàng, ổn định.  

 8g00-8g30: Khai mạc (các thí sinh, khách mời tập trung sân khấu để dự lễ khai mạc), 

công bố danh sách ban giám khảo, thể lệ cuộc thi, cơ cấu giải thưởng.   

 8g30-9g15: Hội thi ẩm thực, các Ban giám khảo 1,2,3 sẽ chấm điểm. 

 9g15-9g30: Mang món ăn đến khu vực thi.  

 9g30-10g15:  Ban giám khảo 3 chấm điểm hương vị món ăn , đồng thời các đơn vị giao 

lưu ẩm thực.    

 10g30: Công bố kết quả.  
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 10g30-11g30:  Giao lưu ẩm thực với khách mời .  

 11g30: kết thúc Hội thi. 

5. Thời gian đăng ký: Các CĐCS gửi nội dung đăng ký dự thi (tên thí sinh, tên món ăn) về 

Văn phòng Công đoàn trước 16g00 ngày 6/10/2017 qua đia chỉ mail 

congdoan.hcm@gmail.com.  

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện các nội 

dung trên để Giao lưu ẩm thực được thành công tốt đẹp. 

Trân trọng./. 

   
Nơi nhận: 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lâm Tường Thoại 

 

   


