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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

Số: 22 -KH/TWHSV 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc  

Lần thứ III - năm 2020 
------------- 

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 

- 2020, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kế hoạch tổ 

chức Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ III, năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG 

1. Mục đích 

- Góp phần kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động 

Hội của đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên. Tạo sân chơi bổ ích để cán bộ hội được 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng và phát huy tinh thần 

đoàn kết, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào sinh viên.  

- Thông qua các hoạt động của hội thi thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các 

cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ 

Hội đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào sinh viên, góp phần tìm 

kiếm, phát hiện, tôn vinh các cán bộ hội xuất sắc. 

2. Yêu cầu 

- Hội thi được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Hội Sinh viên, thu hút 

đông đảo cán bộ Hội Sinh viên tham gia.  

- Nội dung và hình thức thi phù hợp với yêu cầu công tác Hội và phong 

trào sinh viên; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. 

3. Đối tượng 

Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội hoặc tương đương trở lên là sinh viên 

đang học tại các học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC THI 

1. Vòng 1 - Cấp trường 

- Thời gian: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 17/8/2020. 

- Hình thức thi:  

+ Phần 1: Từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 26/7/2020, thí sinh đăng ký và 

tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến thông qua máy tính và thiết bị di động tại 

website www.thulinhsinhvien.vn. 

+ Phần 2: Từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 17/8/2020, thí sinh tham gia sát 

hạch kiến thức, kỹ năng tại các hội đồng thi do Hội Sinh viên cấp trường (hoặc cụm 

Hội Sinh viên cấp trường), Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài thành lập. 

2. Vòng 2 - Cấp tỉnh, thành phố 

- Thời gian: Từ ngày 28/8/2020 đến ngày 20/9/2020. 

- Hình thức thi: 
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+ Đối với thí sinh là cán bộ Hội thuộc Hội Sinh viên cấp trường trực 

thuộc Trung ương và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài: Thí sinh nộp kế 

hoạch và bảo vệ kế hoạch theo hình thức trực tuyến tại hội đồng do Trung ương 

Hội Sinh viên Việt Nam thành lập. Nội dung kế hoạch nhằm triển khai một hoạt 

động tại cấp bộ Hội nơi thí sinh công tác theo một trong các chủ đề: hoạt động 

tạo môi trường cho sinh viên sáng tạo/nghiên cứu khoa học/khởi nghiệp. 

+ Đối với thí sinh là cán bộ hội thuộc Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc 

Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố: Thí sinh tham gia thi trực tiếp tại hội đồng do 

Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố thành lập. Hình thức thi do Hội Sinh viên các 

tỉnh, thành phố chủ động xây dựng. 

3. Vòng thi phụ 

- Thời gian: Từ ngày 25/9/2020 đến ngày 29/9/2020. 

- Hình thức thi: Các thí sinh lọt vào Vòng chung kết toàn quốc xây dựng 

video clip cá nhân theo chủ đề của Ban Tổ chức và tham gia bình chọn trực 

tuyến, thí sinh có lượt thích (like) lớn nhất sẽ nhận giải thưởng bình chọn. 

4. Vòng chung kết toàn quốc  

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 03/10/2020. 

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Đà Nẵng. 

- Hình thức thi: 

+ Tầm nhìn thủ lĩnh: thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc được chia thành 

các đội thi. Mỗi đội thi sẽ chuẩn bị, trình bày và bảo vệ 01 chuyên đề trước Ban 

Giám khảo và các đội thi khác. 

+ Thủ lĩnh trí tuệ: các thí sinh tham gia bài kiểm tra về kiến thức chung và 

những hiểu biết về công tác Hội và phong trào sinh viên. 

+ Hành trình thủ lĩnh: các đội thi (như phần thi “Tầm nhìn thủ lĩnh”) tham 

gia hành trình thử thách, xử lý tình huống và làm việc nhóm. 

05 thí sinh có tổng điểm cao nhất 4 phần thi sẽ tham dự phần thi Thủ lĩnh 

tỏa sáng trong đêm chung kết toàn quốc. 

+ Thủ lĩnh tỏa sáng: Các thí sinh trình bày giải pháp thực hiện 01 hoạt 

động cụ thể trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam mà thí sinh 

đánh giá là cần thiết nhất đối với sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Thí sinh có 

điểm cao nhất sau 05 phần thi là người giành chiến thắng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 

- Xây dựng, ban hành, triển khai kế hoạch và các văn bản của Hội thi tới 

Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các đại học, học viện, các trường đại học, cao 

đẳng trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. 

- Thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi trong Vòng 2 (để 

chấm thi đối với thí sinh đến từ các trường trực thuộc, Hội Sinh viên Việt Nam ở 

nước ngoài) và Vòng Chung kết toàn quốc. 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội thi. 
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2. Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng 

Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng đăng cai, chuẩn bị các điều kiện hậu 

cần, cơ sở vật chất đảm bảo tổ chức vòng Chung kết toàn quốc của Hội thi. 

3. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các đại học, học viện, các trường 

đại học, cao đẳng trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài 

- Triển khai kế hoạch, vận động cán bộ Hội tham gia dự thi. Kết quả dự 

thi Vòng 1 được tổng hợp và chuyển về Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường làm 

cơ sở đánh giá tình hình, chất lượng đội ngũ cán bộ hội. 

- Thẩm định danh sách cán bộ Hội đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia các 

vòng thi. 

- Tổ chức Vòng 1, Vòng 2 của hội thi. 

- Hỗ trợ, bồi dưỡng, tập huấn và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham 

dự vòng Chung kết toàn quốc. 

Trên đây là kế hoạch Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ III – 

năm 2020”. Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh 

viên các tỉnh, thành phố, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trực 

thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tổ chức triển khai thực 

hiện tốt các nội dung trên. 

 

 

Nơi nhận: 

- Đồng chí Trương Thị Mai, UVBCT, BT 

TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung 

ương (để b/c); 

- Văn phòng, Ban Dân vận, Ban Tuyên 

giáo Trung ương Đảng (để b/c); 

- Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH (để t/t); 

- BBT TW Đoàn (để b/c); 

- UV BCH, BTK TW Hội SVVN (để b/c); 

- Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (để p/h); 

- HSV tỉnh, TP, ĐH, HV, các trường ĐH-

CĐ trực thuộc TW Hội, Hội SVVN ở 

nước ngoài (để t/h); 

- Các báo của Đoàn- Hội (để hỗ trợ t/t); 

- Lưu VP. 
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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2020 

THỂ LỆ 
Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020” 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 22 -KH/ TWHSV ngày 03 tháng 7 năm 2020) 

 

I. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CÁC VÒNG THI 

1. Vòng 1 - Cấp trường 

1.1. Phần 1 

- Nội dung: Kiến thức chung về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội, 

công tác đối ngoại; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên 

Việt Nam lần thứ X; Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trực tuyến thông qua máy tính hoặc điện thoại 

thông minh. Mỗi cán bộ Hội tham gia trả lời 50 câu hỏi trong thời gian 15 phút. 

Trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai không có điểm. Tổng số điểm cho phần thi là 

50 điểm. Tổng điểm số và thời gian được ghi nhận là thành tích xếp hạng của thí 

sinh. Thí sinh cần đạt tối thiểu 30 điểm để đủ điều kiện tham gia phần 2. 

- Quy định của phần thi: 

+ Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký sử dụng một tài khoản và cung cấp đầy 

đủ, đúng các thông tin bắt buộc; mỗi tài khoản được dự thi 01 lần duy nhất. 

+ Nghiêm cấm việc nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người 

khác để đăng ký tham gia thi, nếu bị phát hiện sẽ bị hủy kết quả thi và đề nghị tổ 

chức Hội cấp trên có hình thức xử lý.  

+Thí sinh có thể tham gia thi vào bất cứ thời gian nào trong khung thời 

gian mà Ban tổ chức quy định. 

+ Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thí sinh 

đang thi mà xảy ra lỗi mất kết nối do đường truyền mạng hoặc lỗi do thiết bị 

tham gia dự thi. 

1.2. Phần 2 

- Nội dung thi: Hiểu biết về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội tại địa 

phương, đơn vị; Hiểu biết về thực tế công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên 

của địa phương và đơn vị; Kiểm tra thể lực; Biểu diễn tài năng của cán bộ hội. 

- Hình thức thi: Hội Sinh viên cấp trường, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước 

ngoài căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức phần thi sát hạch cán bộ Hội 

theo một trong các hình thức: phỏng vấn, bảo vệ kế hoạch, giải quyết tình huống, 

bài thi tự luận... (hình thức thi không trùng lắp với Vòng 2; có thể phối hợp tổ 

chức theo cụm đơn vị). Điểm số tối đa của phần thi này là 50 điểm. 
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- Quy định của phần thi: Thí sinh là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên 

cấp trường, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (đạt tối thiểu 30 điểm ở Phần 

1) được miễn tham gia thi Phần 2. 

1.3. Kết quả 

Sau khi kết thúc vòng thi, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Hội Sinh 

viên các trường trực thuộc Trung ương và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài 

lựa chọn các thí sinh có điểm số cao nhất tham dự Vòng 2. Cụ thể: 

- Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà 

Nẵng: mỗi đơn vị lựa chọn tối thiểu 20 thí sinh xuất sắc nhất cùng với nhóm thí 

sinh là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường tham dự Vòng 2. 

- Hội Sinh viên Việt Nam 25 tỉnh, thành phố còn lại: mỗi đơn vị lựa chọn 

tối thiểu 10 thí sinh xuất sắc nhất cùng với nhóm thí sinh là Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Hội Sinh viên cấp trường tham dự Vòng 2. 

- Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt 

Nam ở nước ngoài: mỗi đơn vị lựa chọn tối đa 02 thí sinh xuất sắc nhất cùng với 

nhóm thí sinh là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên cấp trường, Hội Sinh viên 

Việt Nam ở nước ngoài tham dự Vòng 2. 

2. Vòng 2 - Cấp tỉnh, thành phố 

2.1. Đối với thí sinh là cán bộ hội thuộc Hội Sinh viên cấp trường trực 

thuộc Trung ương và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài  

- Nội dung thi: Hiểu biết về công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên; 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội nơi thí sinh công tác.  

- Hình thức thi: 

+ Phần thi Xây dựng kế hoạch: Thí sinh xây dựng kế hoạch triển khai một 

hoạt động cụ thể tại cấp bộ Hội nơi mình đang công tác theo một trong các chủ 

đề: hoạt động tạo môi trường cho sinh viên sáng tạo/nghiên cứu khoa học/khởi 

nghiệp và gửi về Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trước ngày 

11/9/2020.  

Ban Giám khảo do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thành lập sẽ chấm 

điểm kế hoạch dự thi của thi sinh. Điểm số tối đa của phần thi này là 50 điểm. 

20 thí sinh có điểm phần thi Xây dựng kế hoạch cao nhất sẽ tham gia phần 

thi Bảo vệ kế hoạch. 

+ Phần thi Bảo vệ kế hoạch: Ngày 18/9/2020, thí sinh bảo vệ kế hoạch 

trước Ban Giám khảo theo hình thức trực tuyến. Mỗi thí sinh có tối đa 07 phút 

trình bày bài thi. Sau phần trình bày của thí sinh, Ban giám khảo có thể đặt tối 

đa 03 câu hỏi để làm rõ nội dung. Điểm số tối đa của phần thi bảo vệ kế hoạch là 

50 điểm. Điểm của thí sinh là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo. 

2.2. Đối với thí sinh là cán bộ Hội Sinh viên các trường trực thuộc Hội 

Sinh viên các tỉnh, thành phố 

- Nội dung thi: Hiểu biết về công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên; 

Giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội 

địa phương, đơn vị; biểu diễn tài năng của cán bộ hội. 

- Hình thức thi: Thí sinh tham gia thi trực tiếp tại hội đồng do Hội Sinh 

viên các tỉnh, thành phố thành lập.  
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Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức vòng thi theo các hình 

thức đa dạng như sân khấu hóa; tự luận; làm việc nhóm; vận động ngoài trời… 

hoặc thi theo hình thức lập và bảo vệ kế hoạch như Hội Sinh viên cấp trường 

trực thuộc. Vòng thi phải đảm bảo tính thiết thực, hấp dẫn và đánh giá toàn diện 

năng lực của cán bộ hội. Điểm số tối đa của phần thi này là 100 điểm. 

- Quy định của vòng thi: Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố đăng 

ký với Ban Tổ chức về hình thức và thời gian tổ chức thi Vòng 2 trước ngày 

17/8/2020. 

2.3. Kết quả 

- Sau khi kết thúc vòng thi, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, lựa chọn 

các thí sinh có điểm số cao nhất tham dự Vòng 2. Cụ thể: 

+ Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, 

thành phố Đà Nẵng: mỗi đơn vị lựa chọn 02 thí sinh xuất sắc nhất. 

+ Hội Sinh viên Việt Nam 25 tỉnh, thành phố còn lại: mỗi đơn vị lựa chọn 

01 thí sinh xuất sắc nhất. 

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lựa chọn từ các trường trực thuộc ở 

mỗi khu vực (Bắc, Trung, Nam) 01 thí sinh xuất sắc nhất và 01 thí sinh xuất sắc 

nhất từ Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. 

Các địa phương, trường hỗ trợ chi phí đi lại cho thí sinh, riêng thí sinh thuộc 

Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài sẽ được Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ kinh phí 

di chuyển. Ban tổ chức Hội thi chuẩn bị các điều kiện ăn, nghỉ, di chuyển của thí sinh 

trong quá trình dự thi vòng chung kết toàn quốc. 

3. Vòng thi phụ 

- Nội dung thi: Thi video clip giới thiệu bản thân, giới thiệu công tác Hội 

và phong trào sinh viên của đơn vị (tùy chọn cấp tỉnh hoặc cấp trường), thông 

điệp của thí sinh đến với Vòng Chung kết toàn quốc của hội thi. 

- Hình thức thi: Mỗi thí sinh thực hiện 01 video clip có thời lượng từ 1 

đến 2 phút và gửi về Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trước ngày 

24/9/2020 để tham gia bình chọn trực tuyến trên Fanpage của Trung ương Hội. 

Thời gian bình chọn bắt đầu lúc 20g00 ngày 25/9/2020 và kết thúc lúc 20g00 

ngày 29/9/2020. Top 5 thí sinh có lượt thích (like) lớn nhất sẽ nhận giải thưởng 

bình chọn. 

4. Vòng Chung kết toàn quốc 

4.1. Nội dung thi 

+ Kiến thức: Kiến thức chung về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội, 

công tác đối ngoại; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh Đoàn lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh 

viên Việt Nam lần thứ X, Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên 

Việt Nam. 

+ Kỹ năng: Thực hiện kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể, kỹ năng xử 

lý các tình huống trong hoạt động Hội, kỹ năng thu hút tập hợp sinh viên và các 

kỹ năng khác như giao tiếp, thuyết trình, hoạt động nhóm, năng khiếu cá nhân… 
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4.2. Hình thức thi 

- Thi kiến thức cá nhân 

Phần thi Thủ lĩnh trí tuệ: mỗi thí sinh tham gia trả lời 50 câu hỏi dạng trắc 

nghiệm và tự luận (trong đó có 02 câu hỏi bằng Tiếng Anh) về kiến thức chung 

và những hiểu biết về công tác Hội và phong trào sinh viên. Thời gian suy nghĩ 

và trả lời mỗi câu hỏi từ 15 giây đến 30 giây. Trả lời đúng mỗi câu hỏi được 5 

điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra đáp án không có điểm. Điểm số tối đa của 

phần thi này là 250 điểm. 

- Thi đội nhóm phối hợp: 35 thí sinh được chia làm 7 đội và tham gia 

các phần thi. 

+ Phần thi Tầm nhìn thủ lĩnh: Mỗi đội thi sẽ chuẩn bị, trình bày và bảo vệ 

01 chuyên đề trước Ban Giám khảo. Ban Giám khảo đặt tối đa 3 câu hỏi để làm 

rõ phần trình bày và đánh giá điểm của các đội thi. Điểm số của đội thi cũng là 

điểm số tương ứng của mỗi thành viên trong đội. Điểm số tối đa của phần thi 

này là 100 điểm. 

+ Phần thi Hành trình thủ lĩnh: các đội thi tham gia một hành trình dạng trò 

chơi lớn, thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết tình huống cụ thể, kỹ 

năng tiếp cận, vận động sinh viên... Điểm số của đội thi cũng là điểm số tương ứng 

của mỗi thành viên trong đội thi. Điểm số tối đa của phần thi này là 100 điểm. 

- Thi đối kháng sân khấu 

05 thí sinh có tổng điểm cao nhất sau 3 phần thi trên sẽ tham dự phần thi 

Thủ lĩnh tỏa sáng. Tổng điểm sau 3 phần thi sẽ là điểm số khởi đầu cho phần thi 

Thủ lĩnh tỏa sáng. 

Phần thi Thủ lĩnh tỏa sáng: 05 thí sinh trình bày giải pháp thực hiện 01 

hoạt động cụ thể trong công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam mà thí 

sinh đánh giá là cần thiết nhất đối với sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Mỗi thí 

sinh có tối đa 05 phút trình bày ý tưởng. Thời gian quá 15 giây trừ 05 điểm. Sau 

phần trình bày ý tưởng, thí sinh trả lời các câu hỏi từ Ban Giám khảo. Điểm số 

tối đa của phần thi này là 100 điểm. Thí sinh có điểm cao nhất là người giành 

chiến thắng. Trường hợp thí sinh có cùng số điểm sẽ phân định bằng câu hỏi phụ. 

 III. GIẢI THƯỞNG: 

1. Giải cá nhân 

- 01 giải nhất: 15.000.000đ + Bằng khen BCH Trung ương Hội SVVN 

- 01 giải nhì: 10.000.000đ + Bằng khen BCH Trung ương Hội SVVN 

- 01 giải ba: 5.000.000đ + Bằng khen BCH Trung ương Hội SVVN 

- 02 giải khuyến khích: 3.000.000đ/giải + Bằng khen của BCH Trung 

ương Hội SVVN. 

- Giấy chứng nhận tham gia Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” cho các thí sinh 

tham gia vòng chung kết toàn quốc.  

2. Giải tập thể 

02 giải cho Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố có tỉ lệ cán bộ hội tham gia 

dự thi cao nhất trị giá: 5.000.000đ/giải. 
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02 giải cho Hội Sinh viên cấp trường có điểm trung bình phần thi trực 

tuyến cao nhất (xét đối với các đơn vị đạt điểm trung bình từ 30 điểm trở lên) trị 

giá: 5.000.000đ/giải. 

3. Giải bình chọn 

05 giải thí sinh có video clip giới thiệu được yêu thích nhất trị giá: 

2.000.000đ/giải 

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

- Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài 

quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung trong các 

Thông báo của Hội thi cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, 

bổ sung của Ban Tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thí sinh qua 

các phần thi.           
-------------- 

 


