
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

BTC HỘI THI TRUYỀN THỐNG OLYMPIC CÁC MÔN 

KHOA HỌC MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIỀU LỆ 

Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 21 - năm 2021 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 256/KH-ĐHKT-CSHTNH ngày 29 tháng 01 năm 2021  

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh). 

ĐIỀU 1. Đối tượng dự thi 

Sinh viên các khóa, hệ đang theo học chương trình đào tạo bậc đại học tại trường. 

ĐIỀU 2. Điều kiện thành lập đội thi 

- Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia một đội thi. 

- Mỗi đội gồm từ 05 đến 06 thành viên, bao gồm: 05 thành viên chính thức (bắt buộc) và 1 

thành viên dự bị (không bắt buộc). 

- Đối với các đội đạt giải I, II, III trong các kỳ thi trước, khi thành lập đội tham dự chỉ được 

phép giữ lại tối đa 02 thành viên cũ. 

- Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên từng tham 

dự tuyển Olympic Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cấp trường (không phân biệt năm tham 

dự). 

- Mỗi đội tham dự chỉ được phép đăng ký trong danh sách tối đa 02 thành viên là sinh viên 

chuyên ngành Kinh tế chính trị đã học xong 4 học kỳ trong chương trình đào tạo (không tính 

học kỳ giữa). 

ĐIỀU 3. Nội dung 

1. Các kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác - Lênin; nội dung kiến thức môn học 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam; các hiểu biết về các nhà tư tưởng, triết học, kinh tế học tiêu biểu của các thời kỳ, 

các nhà cách mạng, lãnh tụ, danh nhân trong và ngoài nước. 

2. Các kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và việc vận dụng, thực hiện những vấn 

đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong 

Di chúc và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

3. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. 

Hồ Chí Minh lần XI. Kết quả và văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Cộng sản Việt Nam (25/01/2021 – 02/02/2021). Nghị quyết số 54/2018/QH14 Quốc hội Khóa 

XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Nghị quyết Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ 

Chí Minh lần thứ X. 

4. Các thành tựu về chính trị - kinh tế - xã hội Việt Nam và Thành phố giai đoạn 2000 - 

2021; các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế giai đoạn 2019 - 2021. 

5. Các vấn đề cơ bản về lịch sử, văn hoá, đất nước và con người Việt Nam; về Hiến pháp, 

pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; truyền thống và sự kiện tiêu biểu 

của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam. 

6. Các vấn đề về chủ quyền, biển, đảo của Việt Nam gắn với việc bảo vệ Tổ quốc. 

7. Các nội dung cơ bản về Cách mạng Công nghiệp 4.0 trên thế giới. Các vấn đề về khởi 

nghiệp của thanh niên và tiến trình chuyển đổi số của UEH, TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam. 

8. Thành quả thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid của Việt Nam. 
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Các nội dung trên được giới hạn trong danh mục tài liệu tham khảo đính kèm. Những nội 

dung mang tính phổ thông có thể không có trong danh mục tài liệu tham khảo. 

ĐIỀU 4. Kết cấu nội dung và hình thức thi 

1. Vòng trắc nghiệm trực tuyến: Thi trắc nghiệm trực tuyến, mỗi thành viên trả lời 40 

câu hỏi trong thời gian 15 phút. Số điểm của đội là tổng điểm 04 (bốn) thành viên có số điểm 

cao nhất. Ban tổ chức chọn ra 100 đội có số điểm cao nhất để vào vòng loại. Trong trường hợp 

các đội bằng điểm nhau, khi xếp thứ hạng, Ban Tổ chức sẽ lần lượt xét tiếp các hệ số phụ theo 

mức độ ưu tiên sau: 

- Số điểm của thành viên có điểm cao thứ nhất trong đội. 

- Sau đó, lần lượt đến số điểm của thành viên có điểm cao thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm 

trong đội. 

2. Vòng loại: Thi trắc nghiệm trên máy tính, mỗi thành viên trả lời 75 câu hỏi trong thời 

gian 45 phút. Cách thức tính điểm và xếp hạng tương tự vòng trắc nghiệm trực tuyến nhưng 

tổng điểm là của 05 (năm) thành viên. Ban Tổ chức sẽ chọn ra 27 đội có số điểm cao nhất để 

vào vòng bảng. 

3. Vòng bảng: 27 đội chia làm 9 nhóm, mỗi nhóm 3 đội. Vòng bảng gồm 3 phần thi, Ban 

Tổ chức sẽ chọn 9 đội thắng trong mỗi bảng để vào vòng bán kết. 

* Phần 1: Nhập môn tri thức 

- Hình thức thi: Phần thi có 5 câu hỏi dưới hình thức chọn từ hoặc cụm từ khoá cho trước 

(tổng cộng 20 từ hoặc cụm từ sử dụng cho cả 5 câu hỏi; thời gian xem và hội ý của mỗi đội 

trước khi bắt đầu thi là 30 giây). Mỗi đội lần lượt cử thành viên luân phiên trả lời 5 lượt câu 

hỏi. Đáp án sẽ được công bố sau khi kết thúc phần thi. Mỗi câu trả lời đúng được 15 điểm, sai 

không có điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi không quá 20 giây. 

- Điểm thưởng: dựa trên tổng số câu trả lời đúng của đội, tối đa được cộng 35 điểm. 

 + Trả lời đúng đến 3 câu được cộng thêm 15 điểm, 

 + Trả lời đúng đến 5 câu được cộng thêm 20 điểm. 

* Phần 2: Vấn đề và sự kiện 

- Hình thức thi: mỗi đội sẽ có 3 lượt lựa chọn câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời của mỗi 

câu hỏi là 45 giây, sau mỗi 15 giây sẽ có một gợi ý được mở ra. Đội lựa chọn câu hỏi được 

quyền trả lời 2 lần (thời gian tối đa của phần trả lời là 10 giây tính từ khi có tín hiệu chuông trả 

lời của đội, câu trả lời tính điểm là câu trả lời có hiệu lệnh “hết” của đội, sau hiệu lệnh “hết” 

hoặc kết thúc 10 giây thời gian tự động tiếp tục). Trả lời đúng mỗi câu hỏi được tính điểm như 

sau: 

+ Mở gợi ý thứ nhất (giây thứ 45 đến còn 30 giây): cộng 25 điểm. 

+ Mở gợi ý thứ hai (giây thứ 30 đến còn 15 giây): cộng 20 điểm. 

+ Mở gợi ý thứ ba (giây thứ 15 đến còn trước khi hết thời gian): cộng 15 điểm. 

* Phần 3: Tự hào và tiếp bước 

- Hình thức thi: mỗi đội sẽ có 4 lượt lựa chọn câu hỏi, bao gồm cả câu hỏi hình tiếng. Thời 

gian suy nghĩ và trả lời (kể cả phần bổ sung) của mỗi câu hỏi không quá 30 giây. Câu trả lời 

cuối cùng là câu tính điểm. Trả lời đúng được 25 điểm, sai không có điểm. Nếu trả lời sai hoặc 

không có câu trả lời, 2 đội còn lại giành quyền trả lời bổ sung (1 lần) bằng chuông (hiệu lệnh: 

“Mời hai đội còn lại”), thời gian trả lời bổ sung không quá 20 giây. Trả lời bổ sung đúng được 

20 điểm, sai bị trừ 10 điểm. 

+ Trong phần thi này, mỗi đội được một lần đặt ngôi sao hy vọng trước khi chọn câu hỏi. 

Trả lời đúng được gấp đôi điểm ở câu hỏi đó, sai không có điểm và không bị trừ điểm. 
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+ Trong quá trình thi, song song với việc lựa chọn câu hỏi, Ban tổ chức có đưa ra một câu 

hỏi hình nền cho phần thi, có tổng cộng 12 mảnh hình nền. Gợi ý câu hỏi hình nền được mở ra 

20 giây trước khi bắt đầu phần thi. Sau đó, gợi ý mỗi mảnh hình nền được mở ra khi các đội trả 

lời đúng câu hỏi tương ứng trong phần thi. Mỗi đội thi được phép trả lời câu hỏi hình nền 01 

lần, trả lời đúng được cộng 30 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Các đội được phép sử dụng quyền 

trả lời câu hỏi hình nền trong bất cứ thời gian nào mà các đội muốn, tín hiệu xin trả lời câu hỏi 

hình nền là tín hiệu chuông (nếu là tín hiệu chuông trong thời gian đội bạn đang trả lời câu hỏi 

thì đội đưa ra tín hiệu chuông là đội được ưu tiên đoán chủ đề sau khi câu hỏi đã có kết luận 

của ban giám khảo). Thời gian suy nghĩ và trả lời là 20 giây kể từ khi có hiệu lệnh “Mời đội A 

(hoặc B, hoặc C)” trả lời. 

* Phần thi xếp hạng (chỉ diễn ra trong trường hợp có 2 hoặc 3 đội điểm cao bằng nhau): 

tương tự phần thi “Tự hào và tiếp bước” nhưng điểm tổng kết theo từng lượt để phân định đội 

chiến thắng, nếu tiếp tục bằng điểm thì sẽ tiếp hành lượt tiếp theo (luật thi luân lưu 1 lượt). 

4. Vòng bán kết: 9 đội thắng vòng bảng sẽ thi vòng bán kết với hình thức đấu loại trực tiếp, 

gồm 4 phần thi bắt buộc và 1 phần thi không bắt buộc: 

* Phần 1: Nhập môn tri thức (tương tự vòng bảng). 

* Phần 2: Vấn đề và sự kiện (đối kháng) 

- Hình thức thi: đối kháng, các đội sẽ nhấn chuông để giành quyền trả lời. Mỗi đội sẽ có 3 

lượt lựa chọn câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời đối với mỗi câu hỏi không quá 45 giây (đếm 

ngược, từ mốc 45 giây về mốc 0 giây), sau mỗi 15 giây sẽ có một gợi ý được mở ra, câu hỏi 

được trả lời 2 lần (thời gian tối đa của phần trả lời là 10 giây tính từ khi có tín hiệu chuông trả 

lời của đội, câu trả lời tính điểm là câu trả lời có hiệu lệnh “hết” của đội, sau hiệu lệnh “hết” 

hoặc kết thúc 10 giây thời gian tự động tiếp tục). 

+ Mỗi đội được chỉ được quyền trả lời 1 lần nếu giành được tín hiệu chuông: 

• Nếu là đội đang trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai không bị trừ điểm. 

• Nếu là đội không trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai bị trừ 10 điểm. 

+ Trả lời đúng mỗi câu hỏi được tính điểm như sau: 

• Mở gợi ý thứ nhất (giây thứ 45 đến còn 30 giây): cộng 25 điểm. 

• Mở gợi ý thứ hai (giây thứ 30 đến còn 15 giây): cộng 20 điểm. 

• Mở gợi ý thứ ba (giây thứ 15 đến còn trước khi hết thời gian): cộng 15 điểm. 

* Phần 3: Nhận thức và vận dụng 

- Hình thức thi: Mỗi đội chọn 3 thành viên tham gia thi chọn gói câu hỏi để trình bày phần 

“giải quyết tình huống” (K) và “trao đổi, làm rõ” (L) với ban giám khảo. 

- Sau khi câu hỏi được công bố, 3 thành viên này được phép hội ý và trình bày phần “giải 

quyết tình huống” (K) với thời gian 150 giây. 

- Lần lượt 2 đội còn lại cử 2 thành viên tham gia “tranh luận, phản biện” (P) trong thời 

gian 45 giây mỗi đội về phần trình bày của đội đang trả lời câu hỏi (2 thành viên này không 

được phép tham gia phần K và L). 

- Sau đó, ban giám khảo và đội đang trả lời câu hỏi có thêm thời gian 150 giây để trao đổi, 

làm rõ (L) thêm nội dung trả lời của đội dự thi và phần tranh luận, phản biện của 2 đội còn lại 

(thời gian được tính sau khi ban giám khảo đặt xong câu hỏi mở đầu; thời gian sẽ tạm dừng nếu 

ban giám khảo có giải thích, trao đổi thêm nội dung). 

- Tính điểm: 
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• Các thành viên ban giám khảo sẽ cho điểm riêng từng phần giải quyết tình huống 

(K) và trao đổi, làm rõ (L) mỗi đội theo thang điểm 10 (không cho điểm lẻ). 

• Phần “tranh luận, phản biện” (P) được các thành viên ban giám khảo cho điểm 

riêng trong mỗi lần tham gia (2 lần) theo thang điểm 10 (không cho điểm lẻ). 

• Điểm nội dung thi của đội (F) được tính theo công thức: F = (K)*6 + (L)*4 + 

(P1 + P2)*2; với K, L, P1 (tranh luận lần 1), P2 (tranh luận lần 2) là trung bình 

cộng điểm của các thành viên ban giám khảo đã làm tròn số (thang 0.5) của mỗi 

phần. 

* Phần 4: Tự hào và tiếp bước (đối kháng). 

- Hình thức thi: Đối kháng, các đội nhấn chuông để giành quyền trả lời. 

Mỗi đội sẽ có 4 lượt lựa chọn câu hỏi, thời gian suy nghĩ và nhấn chuông giành quyền trả 

lời (kể cả phần bổ sung) đối với mỗi câu hỏi là 30 giây (đếm ngược, từ mốc 30 giây về mốc 0 

giây), thời gian tối đa của phần trả lời là 20 giây tính từ khi có hiệu lệnh “Mời đội A (hoặc B, 

hoặc C)” trả lời. Câu trả lời tính điểm là câu trả lời có hiệu lệnh “hết” của đội. Trả lời đúng 

được 25 điểm. Thời gian đếm lùi 30 giây tự động tiếp tục khi có hiệu lệnh “Thời gian tiếp tục” 

nếu câu trả lời sai (kết luận của Ban giám khảo) hoặc kết thúc 20 giây trả lời. 

+ Mỗi đội chỉ được quyền trả lời 1 lần nếu giành được tín hiệu chuông: 

• Nếu là đội đang trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai không bị trừ điểm. 

• Nếu là đội không trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai bị trừ 15 điểm. 

+ Nếu câu trả lời sai hoặc không có câu trả lời, 2 đội còn lại giành quyền trả lời bổ sung (1 

lần) bằng chuông, thời gian trả lời bổ sung không quá 20 giây. Trả lời bổ sung đúng được 20 

điểm. 

• Nếu là đội đang trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai không bị trừ điểm. 

• Nếu là đội không trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai bị trừ 10 điểm. 

+ Trong phần thi này, mỗi đội được một lần đặt ngôi sao hy vọng trước lượt lựa chọn câu 

hỏi của đội. 

• Nếu giành được quyền trả lời: trả lời đúng được gấp đôi điểm điểm được nhận, 

sai không có điểm và không bị trừ điểm. 

• Nếu không giành được quyền trả lời: quyền đặt ngôi sao hy vọng được bảo lưu 

đến lượt lựa chọn tiếp theo của đội thi hoặc phần thi kết thúc. 

+ Câu hỏi hình nền: tương tự vòng bảng.  

* Phần 5: Câu hỏi thử thách 

Phần thi không bắt buộc, các đội phải quyết định có tham gia phần thi này hay không trước 

khi bắt đầu phần thi này (bằng phiếu lựa chọn do Ban Tổ chức phát trước khi diễn ra phần thi). 

Các đội tuyển có quyền lựa chọn câu hỏi 30 điểm hoặc 50 điểm để trả lời. Đội chọn câu hỏi có 

quyền bổ sung 1 lần, câu trả lời bổ sung là câu tính điểm, thời gian suy nghĩ và trả lời là 45 

giây. Trả lời đúng được trọn số điểm, trả lời sai sẽ bị trừ số điểm bằng với số điểm câu hỏi đã 

chọn. 

* Phần thi xếp hạng (tương tự vòng bảng - áp dụng luật thi luân lưu 1 lượt). 

5. Vòng chung kết: (tương tự vòng bán kết các phần thi 1, 2, 3, 5). 

* Phần 4: Tự hào và tiếp bước (đối kháng chung kết). 
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- Hình thức thi: tương tự như “Tự hào và tiếp bước” (đối kháng bán kết) nhưng các đội nhấn 

chuông để giành quyền trả lời các câu hỏi ẩn trong 23 ô số, không có ngôi sao hy vọng và có 

thêm phần điểm thưởng “Con đường chân lý”. 

+ Câu hỏi hình nền: tương tự các vòng trước nhưng sẽ gồm nhiều mảnh hình nền hơn, tương 

ứng với số câu hỏi của phần thi. 

+ Điểm thưởng “Con đường chân lý”: khi mỗi đội trả lời đúng 1 câu hỏi, màu mặc định 

(trắng) của ô số sẽ đổi theo màu tương ứng của đội (đỏ, xanh, vàng), nếu không có đội trả lời 

đúng hoặc không có câu trả lời, ô số sẽ chuyển màu xám. Khi 1 đội thi tạo được những ô màu 

liền mạch từ đường biên bên trái sang đường biên bên phải sẽ nhận điểm thưởng là 30 điểm. 

Điểm thưởng được xác định sau khi các đội thi đã hoàn thành tất cả các câu hỏi của phần thi. 

+ Mỗi đội sẽ lần lượt lựa chọn câu hỏi, thời gian suy nghĩ và nhấn chuông giành quyền trả 

lời (kể cả phần bổ sung) đối với mỗi câu hỏi là 30 giây (đếm ngược, từ mốc 30 giây về mốc 0 

giây), thời gian tối đa của phần trả lời là 20 giây tính từ khi có hiệu lệnh “Mời đội A (hoặc B, 

hoặc C)” trả lời. Câu trả lời tính điểm là câu trả lời có hiệu lệnh “hết” của đội. Trả lời đúng 

được 15 điểm. Thời gian đếm lùi 30 giây tự động tiếp tục khi có hiệu lệnh “Thời gian tiếp tục” 

nếu câu trả lời sai (kết luận của Ban giám khảo) hoặc kết thúc 20 giây trả lời. 

+ Mỗi đội được chỉ được quyền trả lời 1 lần nếu giành được tín hiệu chuông: 

• Nếu là đội đang trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai không bị trừ điểm. 

• Nếu là đội không trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai bị trừ 10 điểm. 

+ Nếu câu trả lời sai hoặc không có câu trả lời, 2 đội còn lại giành quyền trả lời bổ sung (1 

lần) bằng chuông, thời gian trả lời bổ sung không quá 20 giây. Trả lời bổ sung đúng được 10 

điểm. 

• Nếu là đội đang trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai không bị trừ điểm. 

• Nếu là đội không trong lượt lựa chọn câu hỏi: trả lời sai bị trừ 05 điểm. 

+ Trong phần thi này, ẩn trong 23 ô số là 21 câu hỏi và 02 ô mất lượt trước lượt lựa chọn 

câu hỏi của đội. 

• Nếu chọn trúng ô MẤT LƯỢT: mảnh hình nền tương ứng tự động mở ra và ô 

mất lượt được chọn sẽ được đổi màu thành màu của đội bị mất lượt. 

• Trong 21 ô số có câu hỏi, có 03 ô nhận quyền THAY ĐỔI, đội trả lời chính xác 

câu hỏi này sẽ giành thêm quyền được đổi màu một ô trong các ô đã mở nhưng 

không có điểm cộng thêm. 

• Cũng trong 21 ô số có câu hỏi, có 03 ô nhận quyền ƯU TIÊN, đội trả lời chính 

xác câu hỏi này sẽ giành được quyền lựa chọn thêm 1 câu hỏi tiếp theo. 

ĐIỀU 5. Thứ tự thi 

Thứ tự thi cụ thể ở mỗi lượt thi, phần thi của các đội tham gia vòng bảng, vòng bán kết và 

vòng chung kết sẽ được Ban Tổ chức tiến hành cho các đội bốc thăm trong buổi họp trước ngày 

diễn ra mỗi vòng thi. 

ĐIỀU 6. Nguyên tắc chấm điểm 

- Công khai đáp án và số điểm sau mỗi phần thi. 

- Thang điểm: không sử dụng thang điểm lẻ; đáp án đúng được hưởng trọn số điểm, đáp án 

chưa chính xác hoặc sai thì không được tính điểm. 
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- Trong trường hợp các đội có tổng điểm bằng nhau ở các vòng thi (bảng, bán kết, chung 

kết) thì Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ tổ chức phần thi xếp hạng để quyết định đội thắng 

cuộc giành quyền vòng tiếp theo và xếp hạng nhất, nhì, ba ở vòng chung kết. 

ĐIỀU 7. Giải thưởng 

1. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải tập thể:  

+ 01 Giải nhất. 

+ 01 Giải nhì. 

+ 01 Giải ba. 

+ 06 Giải khuyến khích. 

- Giải cá nhân: 

+ Tốp 5 - 10 thí sinh có điểm cao nhất vòng loại. 

2. Giấy chứng nhận cho các sinh viên vào vòng bán kết, chung kết 

3. Cộng điểm khuyến khích học tập cho tất cả thành viên 

- Các đội vào vòng bảng: được cộng 1 điểm vào điểm học phần của một trong các môn Lý 

luận chính trị đã hoặc đang học tính đến hết học kỳ đầu năm học 2021. 

- Các đội vào vòng bán kết: được cộng 2 điểm vào điểm học phần của một trong các môn 

Lý luận chính trị đã hoặc đang học tính đến hết học kỳ đầu năm học 2021. 

- Các đội vào vòng chung kết: cộng điểm vào điểm học phần của một trong các môn Lý 

luận chính trị đã hoặc đang học tính đến hết học kỳ đầu năm học 2021. 

+ Đội hạng nhất được cộng 4 điểm cho mỗi thành viên. 

+ Đội hạng nhì được cộng 3,5 điểm cho mỗi thành viên. 

+ Đội hạng ba được cộng 3 điểm cho mỗi thành viên. 

4. Quy định cộng điểm khuyến khích: 

- Mốc cộng điểm khuyến khích chỉ được Ban Tổ chức công nhận khi đội thi hoàn thành 

vòng thi tương ứng (thi đủ các phần của vòng thi). 

- Chỉ cộng điểm khuyến khích khi điểm học phần có kết quả từ 5 (năm) điểm trở lên. 

- Chỉ cộng điểm khuyến khích ở mức thưởng cao nhất và tổng điểm sau khi cộng không 

vượt quá 10 điểm. 

ĐIỀU 8. Trách nhiệm của thí sinh 

- Chấp hành sự phân công của Ban Tổ chức về thời gian và địa điểm dự thi. 

- Tham gia đầy đủ các buổi họp phổ biến điều lệ và bốc thăm thứ tự thi. 

- Mang theo Thẻ sinh viên hoặc Chứng minh nhân dân mỗi buổi thi để điểm danh. 

- Trang phục chỉnh tề (đồng phục áo sơ-mi hoặc áo thun). 

- Không mang điện thoại và vật dụng lên sân khấu (BTC sẽ bố trí sẵn viết và giấy dành cho 

các đội thi tại khu vực sân khấu thi). 

- Hành động và phát ngôn cẩn trọng, thái độ lịch sự, phù hợp với tính chất Hội thi. 

ĐIỀU 9. Xử lý vi phạm, kỷ luật 

- Thí sinh vắng mặt tại buổi thi và không nhận được sự đồng ý bằng văn bản (hoặc email, 

tin nhắn dạng văn bản) của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi (thông qua thường trực Hội thi) thì 

Ban Tổ chức không công nhận thành tích của thí sinh tại vòng thi tương ứng. 
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- Đội thi không có đủ số thành viên dự thi tối thiểu mỗi vòng (04 thành viên vòng trắc 

nghiệm; 05 thành viên các vòng sau) từ thời điểm điểm danh (trước giờ thi 30 phút) đến hết giờ 

thi sẽ bị Ban Tổ chức tước tư cách dự thi vòng thi tương ứng. 

- Thí sinh vòng bảng, bán kết và chung kết tự ý bỏ cuộc; thí sinh vi phạm điều lệ không 

được cộng điểm và bị trừ điểm rèn luyện sinh viên trong lần đánh giá rèn luyện sinh viên gần 

nhất (áp dụng tại mục 1 điều 6 quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Trường Đại học 

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh). 

- Thí sinh không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình (điều 9), Ban Tổ chức Hội thi sẽ 

căn cứ vào mức độ vi phạm để quyết định: nhắc nhở bằng văn bản (1 lần); tước tư cách dự thi 

vòng thi tương ứng và đề nghị xem xét kỷ luật. 

- Thí sinh vi phạm kỷ luật UEH trong thời gian tổ chức Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi sẽ tước 

tư cách thí sinh, hủy kết quả tham gia tất cả các vòng và đề nghị xem xét kỷ luật. 

ĐIỀU 10. Điều khoản thi hành 

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức hội thi nếu có những vấn 

đề phát sinh cần thay đổi cho phù hợp trước khi thi đấu thì Ban Tổ chức sẽ quyết định và thông 

báo cụ thể. 

  

 TM. BAN TỔ CHỨC 

 TRƯỞNG BAN 

 

     

  (Đã ký)  

  

 

 Nguyễn Văn Đương 

 (Trưởng phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học) 


