
ĐIỀU LỆ 
HỘI THI CẮM HOA CHÀO MỪNG 18 NĂM THÀNH 

LẬP CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG 
(Đính kèm Thư mời tham gia của Công ty QTSC) 

 

1. Mục đích: 
- Chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Công viên phần mềm Quang Trung; 
- Chào mừng Tháng 3 – Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ. 

2. Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp nội khu CVPM Quang Trung. 
3. Chủ đề: Người phụ nữ tôi yêu. 
4. Lệ phí tham gia: miễn phí. 
5. Thể lệ Hội thi: 
- Thi cắm hoa đồng đội, mỗi đội tối đa 4 người. Mỗi đội phải có ít nhất 1 thành 

viên nam. 
- Đội tham gia tự chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ. 
- Thời gian dự thi: 30 phút. 
- Tiêu chí chấm thi: theo 07 tiêu chí – tối đa 100 điểm 

 Chuẩn bị tốt (đến dự thi đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nguyên phụ liệu 
để cắm hoa): (10 điểm) 

 Hoa đúng chủ đề (Tác phẩm đúng chủ đề theo quy định của BTC) (10 điểm). 
 Tác phẩm đẹp, mang tính nghệ thuật cao, sáng tạo-lạ mắt. (40 điểm). 

+ Nghệ thuật cao (20 điểm) 
+ Sáng tạo (10 điểm) 
+ Đẹp (10 điểm) 

 Quy định kinh phí thực hiện (từ 300.000 VNĐ trở xuống) (10 điểm). 
 Thuyết trình lưu loát, diễn cảm, phù hợp với tác phẩm (10 điểm). 
 Trang phục đẹp, đồng bộ (10 điểm). 
 Hoàn thành tác phẩm đúng thời gian (10 điểm). 

6. Cơ cấu giải thưởng: gồm 4 giải thưởng 
- Giải nhất: 1.000.000 VNĐ 
- Giải nhì: 800.000 VNĐ 
- Giải ba: 500.000 VNĐ 
- Giải khuyến khích: 300.000 VNĐ. 

 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI CẮM HOA 
 CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG 


