
 

 

UBND TỈNH THANH HÓA 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN 

TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT GIỎI VỀ PHÁP 

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

  Số:            /QĐ-BTC Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Thể lệ và chủ đề phần thi thuyết trình 

 Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyền truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật 

phòng, chổng tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019-2021”; 

Căn cứ Kế hoạch số 1105/KH-BTP ngày 27/3/2020 của Bộ Tư pháp tổ chức cuộc 

thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng;  

Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 - 2021"; 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 16/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021;  

Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 8/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; 

Theo đề nghị của các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”. 

                                                QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ và chủ đề phần thi thuyết 

trình cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021. 



 

 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ tưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Văn Thi  

  PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Thanh viên BTC cuộc thi; 

- Lưu VT. 

     KT. TRƯỞNG BAN 

    PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

   
    GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

    Bùi Đình Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND TỈNH THANH HÓA 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TỈNH 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập-Tự do- Hạnh phúc 

  

THỂ LỆ VÀ CHỦ ĐỀ PHẦN THI THUYẾT TRÌNH  

Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật 

phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTC ngày       tháng  6 năm 2021 của  

   Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/6 /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp 

luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 (gọi tắt là cuộc 

thi), Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi và chủ đề phần thi thuyết trình cụ 

thể như sau: 

A. THỂ LỆ CUỘC THI 

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC DỰ THI 

1. Đối tượng dự thi 

- Là báo cáo viên pháp luật (BCVPL) tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) được 

công nhận theo quy định của pháp luật. 

 - Mỗi sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phải 

cử đại diện tham gia cuộc thi gồm: 01 thí sinh là BCVPL. 

 - Mỗi huyện, thị xã, thành phố phải cử đại diện tham gia cuộc thi gồm: 02 thí sinh 

(01 thí sinh là BCVPL và 01 thí sinh là TTVPL).  

 - Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc cho Ban Tổ 

chức, Ban Giám khảo cuộc thi là BCVPL không được tham gia dự thi. 

2. Nội dung dự thi 

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

- Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Kiến thức trọng tâm theo quy 

định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018). 

3. Hình thức, cách thức dự thi 



 

 

3.1. Đăng ký dự thi: 

- Các đơn vị đăng ký thí sinh dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi bản đăng ký thí 

sinh dự thi trong đó ghi rõ thông tin (Họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; số 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, nơi cấp, ngày cấp; số điện thoại; email (nếu 

có) đối tượng dự thi, bản sao quyết định công nhận là BCVPL, TTVPL do cơ quan có 

thẩm quyền cấp), trước ngày 28/6/2021; 

- Nếu có sự thay đổi thí sinh dự thi, đơn vị phải báo cáo về Ban Tổ chức cuộc thi 

trước 10 ngày kèm theo bản đăng ký dự thi tính từ ngày kết thúc thời hạn nhận video 

dự thi.  

3.2. Hình thức tổ chức thi: Thể hiện qua video được xây dựng, sáng tác do thí 

sinh dự thi thuyết trình. 

3.3. Chủ để dự thi: Thí sinh dự thi theo chủ đề do Ban Tổ chức bốc thăm và giao 

cho thí sinh dự thi, thời gian nhận chủ đề: trước ngày 25/6/2021.  

3.4. Thời gian gửi video dự thi: 

- Thời gian gửi video về Ban Tổ chức cuộc thi chậm nhất 17 giờ ngày 25/7/2021. 

Thí sinh có thể nộp trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi hoặc gửi qua bưu điện bằng 

chuyển phát nhanh. Việc nộp trực tiếp video được ký nhận (tính đến ngày, giờ, phút). 

Việc gửi video qua bưu điện bằng chuyển phát nhanh được tính tại thời điểm đại diện 

Ban tổ chức cuộc thi ký nhận chuyển phát nhanh với Bưu tá của bưu điện (tính đến 

ngày, giờ, phút giao nhận). 

- Địa chỉ nhận video dự thi: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN 

TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT GIỎI VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

– Sở Tư pháp Thanh Hóa – 34 – Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa.  

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI 

1.  Quyền và nghĩa vụ của thí sinh dự thi 

 1.1. Quyền của thí sinh dự thi: 

 - Được trao giấy chứng nhận tham dự cuộc thi của Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; 

 - Được thông báo trước về chủ đề phần thi thuyết trình do Ban Tổ chức bốc thăm 



 

 

theo quy định; 

 - Được sử dụng phương tiện hỗ trợ để phục vụ các phần thi; 

 - Được khen thưởng, ghi nhận khi đạt thành tích trong cuộc thi;  

 - Được Ban Tổ chức cuộc thi hỗ trợ 3.000.000đ/đơn vị (mỗi Sở ngành, đoàn thể 

và mỗi huyện, thị, thành phố là một đơn vị);  

 Lưu ý: Những video hợp lệ và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để dự thi mới được hỗ 

trợ kinh phí. 

 - Những video có chất lượng tốt về kỹ thuật hình ảnh, âm thanh và giá trị tuyên 

truyền, đạt giải sẽ được in, sao đĩa tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng và đăng tải trên trang phổ biến, giáo dục pháp luật dùng chung của tỉnh 

(không được tính nhuận bút). 

 1.2. Nghĩa vụ của thí sinh dự thi 

 - Thực hiện phần thuyết trình đúng chủ đề mà Ban Tổ chức cuộc thi bốc thăm 

thông báo; 

       - Phần thuyết trình không được dùng tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào; 

 - Nộp video dự thi đúng thời gian quy định; 

 - Thí sinh dự thi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của BCVPL, TTVPL và không 

được thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật. 

 2. Yêu cầu đối với thí sinh dự thi 

2.1. Trang phục: Khi dự thi, Nữ: mang trang phục áo dài truyền thống; Nam: 

mang trang phục Comple hoặc áo sơ mi trắng dài tay thắt cavát và quần âu tối màu.  

 2.2. Ngôn ngữ: Thí sinh dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. 

        2.3. Yêu cầu đối với sáng tác, xây dựng video dự thi: 

- Nội dung video dự thi:  

 + Video phải do chính thí sinh tham gia dự thi trình bày đúng yêu cầu chủ đề 

thuyết trình do Ban Tổ chức bốc thăm giao cho đơn vị thông báo cho thí sinh dự thi; 



 

 

 + Phần 1. Giới thiệu về bản thân, quê hương, nơi công tác, cảm nghĩ của mình về 

cuộc thi (không quy định tối thiểu, nhưng tối đa không quá 5 phút); 

 + Phần 2. Thuyết trình theo chủ đề dưới hình thức bài tuyên truyền miệng pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng (tối thiểu 10 phút, tối đa không quá 15 phút).  

 - Về kỹ thuật video:  

 + Được dùng hình ảnh của quê hương, cơ quan, đơn vị nơi công tác để minh hoạ 

cho phần 1 (phần giới thiệu về bản thân, quê hương, nơi công tác, cảm nghĩ của mình 

về cuộc thi); 

  + Không được dùng kỹ xảo cắt ghép hình ảnh hoặc lồng tiếng thay cho phần 

thuyết trình trực tiếp (trừ việc điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, cân chỉnh màu sắc); 

 + Định dạng file Mp4 chất lượng hình ảnh tối thiểu HD-720p, chất lượng âm 

thanh 128Kbps trở lên, riêng phần âm nhạc không vi phạm bản quyền.  

 - Những video được coi là không hợp lệ và không được chấm điểm gồm: 

 + Video dự thi mà người tham gia dự thi không thuộc đối tượng dự thi;  

+ Video có phần thuyết trình không đúng với chủ đề do Ban Tổ chức bốc thăm 

giao cho đơn vị thông báo cho thí sinh dự thi; 

 + Các video dự thi có nội dung sao chép giống nhau hoặc sao chép quá 30% nội 

dung từ các nguồn khác; 

 + Video có dùng kỹ xảo cắt ghép hình ảnh hoặc lồng tiếng thay cho thuyết trình 

trực tiếp; 

 + Video mà người thuyết trình sử dụng tiếng lóng hoặc ngôn ngữ không phải 

tiếng Việt;  

 + Video dự thi vi phạm các điều cấm của pháp luật;  

 + Video có phần thi thuyết trình không đủ thời lượng tối thiếu là 10 phút; 

+ Video nộp sau 17 giờ, ngày 25/7/2021. 

  III. THANG ĐIỂM THI, PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG 

CUỘC THI 



 

 

1. Điểm thi: Cuộc thi áp dụng thang điểm 100 (điểm lẻ đến 0,5 điểm).  

1.1. Phần 1: Giới thiệu về bản thân, quê hương, nơi công tác, cảm nghĩ về 

cuộc thi: Tối đa 20 điểm, cụ thể: 

  - Giới thiệu về bản thân, quê hương, nơi công tác: tối đa 0,5 điểm. 

  - Cảm nghĩ về cuộc thi: tối đa 10 điểm. 

  - Trang phục, hình ảnh minh họa phù hợp: tối đa 0,5 điểm. 

  1.2. Phần 2: Thuyết trình theo chủ đề dưới hình thức bài tuyên truyền miệng 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng: tối đa 80 điểm, cụ thể:  

 - Phần nội dung: Tối đa 70 điểm, trong đó: 

 + Trình bày bài thuyết trình có bố cục rõ ràng; đầy đủ nội dung, đúng quy định 

pháp luật: Tối đa 20 điểm. 

 + Phân tích làm rõ chủ đề, mở rộng liên hệ: tối đa 30 điểm. 

 + Kỹ năng thuyết trình (mạch lạc, lưu loát, giọng nói truyền cảm, lôi cuốn...): tối 

đa 20 điểm. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật xây dựng video: tối đa 10 điểm, 

trong đó:  

+ Sử dụng các thiết bị, công nghệ hỗ trợ để xây dựng video đảm bảo kỹ thuật, 

mỹ thuật, phù hợp với chủ đề: Tối đa 0,5 điểm. 

+ Chất lượng video: rõ nét, âm thanh rõ ràng, khung hình đầy đủ, không vấp, 

nhòe, nhiễu...: Tối đa 0,5 điểm. 

2. Phương pháp chấm điểm và cách tính điểm thi, xếp giải 

2.1 . Phương pháp chấm điểm: 

  - Việc chấm điểm được thực hiện theo đáp án, thang điểm do Ban Tổ chức cuộc 

thi tỉnh công bố. 

  - Các thành viên Ban Giám khảo độc lập chấm điểm vào phiếu chấm điểm theo 

quy định.  

  - Thư ký thu phiếu chấm điểm, tiến hành trừ điểm do vi phạm thời gian (nếu có); 



 

 

tổng hợp kết quả điểm thi của thí sinh theo thứ tự từ cao xuống thấp báo cáo Ban Giám 

khảo trình Ban Tổ chức cuộc thi xem xét xếp giải để trao giải thưởng.  

 2.2 Cách tính điểm, xếp giải: 

  - Điểm mỗi phần thi của thí sinh dự thi là điểm trung bình cộng của tất cả thành 

viên Ban Giám khảo. Điểm thi làm tròn đến chữ số thứ hai trong phần thập phân.   

 - Việc trừ điểm do Thư ký thực hiện sau mỗi phần thi (nếu có). Cách thức trừ 

điểm như sau: Video dự thi cả 2 phần (phần 1 và phần 2 quy định tại điểm 1 trên đây) 

mà mỗi phần thi vượt quá thời gian quy định tối đa 01 phút sẽ bị trừ 02 điểm, điểm trừ 

tối đa không quá 20 điểm trên tổng điểm thí sinh dự thi đạt được.  

 - Trường hợp có nhiều thí sinh dự thi bằng điểm nhau và đủ điều kiện xếp giải, thì 

thứ tự ưu tiên xét giải như sau: 

 + Ưu tiên thứ nhất: Video nộp sớm nhất; 

 + Ưu tiên thứ hai: Nếu có các video nộp cùng một lúc thì sẽ ưu tiên phần thi mà 

Trưởng Ban Giám khảo chấm điểm cao hơn. 

 + Ưu tiên thứ 3: Nếu các phần thi mà Trưởng Ban Giám khảo chấm bằng nhau, 

thì sẽ bốc thăm lựa chọn giải. 

 - Việc xếp giải được tính theo thứ tự điểm tổng hợp trung bình cộng từ cao xuống 

thấp cho đến hết cơ cấu giải thưởng. 

  2.3. Thời gian chấm thi của Ban Giám khảo: Thời gian chấm thi của Ban Giám 

khảo dự kiến từ ngày 25/7/2021 đến ngày 03/8/2021. 

  3. Giải thưởng  

        3.1 Cơ cấu giải thưởng: 

Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho báo cáo viên 

pháp luật (BCV), tuyên truyền viên pháp luật (TTV), gồm: 

+ 02 Giải nhất (01 giải cho BCV, 01 giải cho TTV). 

+ 04 Giải nhì (02 giải cho BCV, 02 giải cho TTV). 

+ 06 Giải ba (03 giải cho BCV, 03 giải cho TTV). 

+ 16 giải khuyến khích (10 giải cho BCV, 06 giải cho TTV). 



 

 

       3.2. Mức giải thưởng:  

+ Giải Nhất: 7.000.000 đ/giải. 

+ Giải Nhì: 3.000.000 đ/giải. 

+ Giải Ba: 2.000.000 đ/giải. 

+ Giải khuyến khích: 1.000.000đ/giải. 

3.3. Thông báo kết quả chấm thi và tổng kết trao giảo thưởng: 

- Sau khi có kết quả chấm thi của Ban Giám khảo; Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thông báo 

kết quả chấm thi đến thí sinh và địa phương được biết, dự kiến ngày 05/8/2021. 

 - Sau khi giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ chấm thi, Ban Tổ 

chức cuộc thi sẽ tiến hành trao giải và tổng kết cuộc thi, dự kiến vào ngày 10/8/2021. 

4. Khen thưởng  

- Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

cho 05 tập thể cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 05 huyện/thị xã/thành phố có thành tích xuất 

sắc trong công tác tổ chức, tham gia cuộc thi trên địa bàn tỉnh. 

- Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận tham dự cuộc thi cho các 

thí sinh tham dự cuộc thi.  

 IV. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

  - Thí sinh dự thi có quyền khiếu nại về kết quả thi của mình thông qua người 

đại diện cơ quan, đơn vị. Các khiếu nại phải được thể hiện ngắn gọn bằng văn bản. 

Thời hạn khiếu nại không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kết quả dự thi.  

 - Nếu phát hiện Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc vi phạm Thể lệ dự thi; các 

cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi có quyền khiếu nại hoặc tố cáo đến Ban Tổ chức 

cuộc thi; thời hạn giải quyết khiếu nại hoặc tố cáo không quá 03 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được khiếu nại, tố cáo. Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban Tổ 

chức cuộc thi là quyết định cuối cùng. 

 B. CHỦ ĐỀ PHẦN THI THUYẾT TRÌNH  

Thí sinh dự thi sẽ thực hiện phần thi thuyết trình dưới hình thức bài tuyên truyền 

miệng qua video theo một trong các chủ đề sau: 



 

 

- Chủ đề 1: Theo đồng chí thế nào là tham nhũng? Phân tích về những hành vi 

tham nhũng và liên hệ tại cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như bản thân trong quá 

trình thực hiện phòng, chống tham nhũng? 

- Chủ đề 2: Đồng chí hãy nêu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

phòng, chống tham nhũng? Theo đồng chí để tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng cần phải làm gì? Tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương đồng chí công tác và sinh sống đã triển khai công tác này như thế nào?  

- Chủ đề 3: Đồng chí hãy cho biết quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, 

chống tham nhũng? Liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương? 

- Chủ đề 4: Trong công tác phòng, chống tham nhũng việc công khai, minh bạch 

về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định như thế nào? 

Đồng chí hãy liên hệ thực tiễn tại cơ quan, đơn vị? 

- Chủ đề 5: Đồng chí hãy nêu những quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức trong phòng, chống tham nhũng? Hãy liên hệ thực tiễn công tác của bản thân tại 

cơ quan, đơn vị? 

- Chủ đề 6: Trình bày những nội dung cơ bản về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị? Liên hệ với thực tiễn cơ 

quan, đơn vị, địa phương? 

- Chủ đề 7: Đồng chí hãy trình bày các quy định của Luật Phòng, chống tham 

nhũng năm 2018 về phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Liên hệ với 

thực tiễn công tác? 

- Chủ đề 8: Đồng chí hãy nêu quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng. Liên hệ với thực tế công tác? 

- Chủ đề 9: Đồng chí hãy nêu quy định về trách nhiệm của xã hội trong phòng, 

chống tham nhũng? Liên hệ với thực tiễn công tác? 

- Chủ đề 10: Đồng chí hãy trình bày các quy định về việc xử lý tham nhũng và 

hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Liên hệ thực tế tại cơ 

quan, đơn vị? 

 Trên đây là quy định về Thể lệ và chủ đề thi thuyết trình cuộc thi “Báo cáo viên 



 

 

pháp luật, tuyền truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ 

Thư ký, các đơn vị và toàn thể các thí sinh tham dự cuộc thi phải chấp hành nghiêm 

túc, đầy đủ các nội dung quy định tại Thể lệ này. 

                                                                                    BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
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