
BCH ĐOÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

Bình Phước, ngày tháng 11 năm 2016 

 

QUY ĐỊNH VÀ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM 

CÁC GIAN HÀNG TẠI“LỄ HỘI ẨM THỰC” 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số65-KH/TĐTN-NT,CN&ĐT ngày 11/11/2016 

của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn) 

 

1. Đối tượng tham gia:Đoàn viên thanh niên do các huyện, thị Đoàn và 

Đoàn trực thuộc cử tham gia (có danh sách đăng ký tham gia gửi trước cho Ban Tổ 

chức Lễ hội theo quy định). 

2. Hình thức thi:  

- Ban Tổ chức Lễ hội sẽ chấm điểm theo gian hàng tham gia. Mỗi gian hàng 

phải có tối thiểu 03 người. 

- Các đơn vị tự cân đối, tính toán số lượng, khối lượng các món ăn cho phù 

hợp. Không khống chế số lượng tối đa các món ăn được bày bán tại mỗi gian hàng, 

tuy nhiên phải đảm bảo tối thiểu 03 món ăn, trong đó có 01 món ngọt và 02 món 

mặn. 

- Các đơn vịphải bày bán các món ăn theo đúng danh sách đã đăng ký trước 

với Ban Tổ chứcLễ hội và đảm bảo thực hiện đúng theo hình thức và yêu cầu của 

Ban Tổ chứcLễ hộiđã được quy định tại Kế hoạch số65-KH/TĐTN-

NT,CN&ĐTngày 11/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. 

3. Tiêu chí chấm điểm:  

- Bài trí tổng thể gian hàng (cổng chào, khẩu hiệu, bảng thực đơn, trưng bày 

món ăn): 20 điểm. 

- Đội hình tham gia (trang phục, phong cách, thái độ phục vụ): 20 điểm. 

- Món ăn (đa dạng, ngon, trình bày đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

giá cả hợp lý, thể hiện nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của các dân tộc): 50 điểm. 

- Cácyêu cầu khác (vệ sinh, tính tiện lợi, thuyết minh/ giới thiệu): 10 điểm. 

4. Thời gian đăng ký: 

- Các đơn vị tham gia gửi danh sách đăng ký về hộp thư điện tử 

tuyetmai2030virgo@gmail.com.Hạn cuối:Ngày 15/12/2016. 

* Lưu ý: Các đơn vị đăng ký dự thi có mặt tại đường Hùng Vương, phường 

Tân Bình, thị xã Đồng Xoài lúc 08h00’ sáng ngày 29/12/2016 để bốc thăm, nhận 

vị trí các gian hàng. 

mailto:tuyetmai2030virgo@gmail.com


5. Kinh phí thực hiện: Do đơn vị đăng ký tự chủ. 

6. Cơ cấu giải thưởng:  

Dự kiến giải thưởng gồm:Giải nhất: 01 giải; Giải nhì: 01 giải; Giải ba: 01 

giải; Giải khuyến khích: 03 giải. 

Ngoài ra, tùy tình hình thực tếmà Ban Tổ chức Lễ hội sẽ cân đối giải thưởng 

sao cho phù hợp. 

7. Một số lưu ý tại Lễ hội: 

- Nghiêm cấm bán thuốc lá, rượu, bia và các đồ uống có cồn khác. Bán các 

món ăn trên tinh thần phục vụ là chính, tiếp đón lịch sự, tránh hiện tượng tăng giá 

và chèo kéo khách.  

- Thức ăn, nước uống phải đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh, sạch sẽ. 

Không được tự ý bán các loại sản phẩm gia súc, gia cầm, các loại thực phẩm có sử 

dụng hóa chất nằm trong danh mục bị cấm sử dụng của Bộ Y tế hoặc thực phẩm có 

xuất xứ không rõ nguồn gốc… Nếu để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm, các 

đơn vị phụ trách các gian hàng phải chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Lễ hội. 

- Các cơ quan, đơn vị khi tham gia Lễ hội phải thực hiện tốt việc giữ gìn vệ 

sinh môi trường, không được xả rác bừa bãi mà phải bỏ đúng nơi quy định. Sau Lễ 

hội, các cơ quan, đơn vị phải tiến hành dọn dẹp các vật dụng và vệ sinh sạch sẽ khu 

vực các gian hàng của cơ quan, đơn vị mình. 

 

BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 


