
TIlE LE 
HOT THI THIET iE CANH MAT - CANH DAO, VE THTf PHAP 

Chü dê: "Mfrng Xun - Mu'ng Bang" nãm 2020 

1. Ten hi thi: Thit kê Cành mai - Cành dào, Vé thu pháp 
Chü dê "Mrng Xuân - Mmg Dàng" nãm 2020 
2. Muc dIch yell câu: 
Nhrn to không khI sôi nôi trong CNVC-LD qun 1 cüa nhu'ng ngày dâu xuân 

don chào näm mi "Mmg Dâng quang vinh, mirng xuân Canh T nãm 2020"; dOng 
thi to ra san phm tr bàn tay CNVC-LD d gay qu' chäm lo cho cong nhân lao 
dng có hoàn cánh khó khän nhân dip  xuân v the hin sir chia sé trong di ngü 

CNVC-LD qun 1. 

3. Bôi tu'çrng: Doàn viên cOng doàn, CNVC-LD tai các CDCS trirc thuc 

LDLD qun 1. 
4. Ni dung hInh thfrc thi: 
4.1. Hôi liii "Thilt kl cành mai — cành dào". 
- Thi dông di: Môi di dr thi gOrn 03 thành viên s ci1ng th1rc hin 1am 01 

cành hoc bInh hoa mai hoc hoa dào, trong thô'i gian 90 phüt. 
- Mi dôi dir thi ti..r chun bi vat 1iu (chun bj sn bIrth, vat lieu cánh hoa lá, 

n, cành. . .khOng dugc rap thành bOng hoa san), ding ci cm hoa (kéo, keo dan, 

xp cam hoa, khãn trãi bàn, bàn ten don vj...). Lu'u : thI sinh duçc quyn tu ch9n 

cht 1iu d lam boa (giây hoc vài voal...) 
- Ban t chirc h trg mi di dix thi 400.000 dông (thrQ'c nhn vào dáu già thi 

ngày 14/12/2019 khi die2m danh). 

4.2. H3i thi "Vé thu'pháp ngày Te't": 
- Môi di dir thi gm 01 thãnh viên sê thirc hin 01 tác phãm trên các loai 

giây thu pháp hoc các chit lieu khác, có ghi rö ten don vi, trong thai gian 45 phñt. 

Liru : Mi dôi du thi tu chuân bj vt lieu, giây, giá ye, dng ci thirc hin Va cau 

di chi duac the hiên bang chü' Quc ngü (chtr Vit). 
KIch thu'àc: 
+ Câu di: kIch thuôc tM da là 30cm x 120cm 
+ Birc tranh thu pháp: kIch thithc ti da 60cm x 106cm hoc RIch thuOc ti da 

cüa hInh vuOng là 80cm x 80cm 
- Ban t chirc h trg mi di dir thi 200.000 dng/thi (du'rc nhn vào dáu già 

thi ngày 14/12/2019 khi diem danh). 
Liru : 
- Các di dam bào cong tác v sinh ti khu virc cüa di thi. 
- Ban giám kháo chrn dim theo các tiêu chI: dtrng chñ d& sang tao, tInh thãrn 

rn, k thuãt, 
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5. Thè'i gian dãng k và dir thi: 
- Ban tè chiirc nhn dãng k)2 tu' nay dn hêt ngày 06/12/2019 (theo máu dmnh 

kern). 

- Thai gian bôc thãm: 14 giô 00 ngày thir Nãm (ngày 12/12/2019) tai:  Lien 
doàn Lao dng qun 1 —37 Han Thuyên, Phithng Ben Nghé, qun 1. 

- Thai gian dir thi: 7g30 ngày thu Bay (ngày 14/12/2019) tai:  San tri.thng Tiêu 
hpc Trn Hung Dao  — 81 Trn DInh Xu, phuông Nguyn Cu Trinh, qun 1. 

- Thj sinh có mt hic 7g00 d nhn s báo danh và khu virc thi. 
6. Quy dnh châm diem: 
- Dung chü dê (id) 

- Dung thai gian quy djnh (1 d) 

- K thut, tInh th.m m (5,5d) 
-Sángto(2d) 

- ye sinE (0.5d) 

7. Giãi thu'&ng: 
* H5i liii lam can/i mai, can/i dào. 

Co cu giái thuông: 

1 giâi dc bit: 2.500.000 dng. 
1 giái nh.t: 2.000.000 dông. 
2 giâi nhI: 1.500.000 dông.. 
5 giâi ba: 1.200.000 dng. 
20 giái khuyên khIch: 1.000.000 dng. 
5 giái sang tao:  1.000.000 dông. 

*I-Iôithi Vëthu'pháp: 

Co cu giái thithng: 

1 giáinh.t: 1.500.000dng. 
2 giái nhI: 1.000.000 dông. 
3 giâi ba: 800.000 dông. 
12 giái khuyn k}iIch: 5 00.000 dng. 
4 giãi sang tao:  5 00.000 dông. 

8. Ban giám Khão: 

- Giáo viên Tru?rng Trung cap ngh Lé Thj Riêng. 
* Lu'u : 

- T.t cá các san phAm "Cành Mai, cành Dâo, thu pháp" sau khi hoàn tt di 
dat giái hay không dat  giãi du tham gia du giá, d gay qu chãm lo tt cho 
CNVC-LD có hoàn cãnh khó khãn không có diu kin v quê an tk 

Ban Chip hânh CDCS dang k tham d1x h5i thi cho dng chI Duong Lê 
Thun - Uy viên Ban Chap hânh Lien doàn Lao dng qun 1 theo sê din thoai: 
0984.852.732 hoc qua email: ld1d.q1tphcm.gov.vn  
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TEN ECN VI:  
DIA CHI:  
DIN THOAI:  

DANH SACH THAM DV HQI THI 
LAM CANH MA! - CANH DAO, yE THU' PHAP 

Ngày 14/12/2019 

STT HO vA TEN sO DTDD 

Hôi thi lam Canh mai — Cãnh dào: 
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Hii thi Vë thu pháp 

TM. BAN CHAP HANH CDCS 

3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3



