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KẾ HOẠCH
Tổ chức giao lƣu ẩm thực các món ăn truyền thống
từ các vùng, miền năm học 2015-2016
______________________

Thiết thực chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà
Trưng, Ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp xây dựng kế hoạch tổ
chức giao lưu ẩm thực các món ăn truyền thống từ các vùng miền như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ); thắt
chặt tình đoàn kết, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày Quốc tế Phụ
nữ 8/3 và kỷ niệm 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng;
- Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong việc chế biến các món ăn truyền
thống từ các vùng miền của Việt Nam;
- Mỗi đơn vị nấu một bữa tiệc đãi khách được chế biến mang nét đặc trưng của quê
hương vùng miền để chiêu đãi bạn bè, người thân;
II. ĐỐI TƢỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐỘI
1. Đối tƣợng: Tất cả công đoàn viên hiện đang công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp,
CBVCNLĐ Trường Đại học Đồng Tháp.
2. Điều kiện tổ chức đội
- Mỗi tổ công đoàn thành lập 01 đội tham gia gian hàng ẩm thực.
- Mỗi đội gồm 05 người (có nam có nữ, riêng tổ công đoàn Trường THSP Mầm Non Hoa
Hồng được phép cử 5 nữ), trong đó 01 đội trưởng
III. THỂ LỆ THI
1. Số thứ tự và vị trí thi
Các đội sẽ bốc thăm số thứ tự và được phân vị trí thi của mình tại nơi qui định, số bàn
cho đội thi (Ban Tổ chức chuẩn bị bàn tròn, khăn trải bàn).
2. Số lƣợng món ăn:
- Đơn vị đăng ký 01 món chính tự chọn kèm theo tối thiểu hai món phụ. Ngoài ra, các đội
có thể bổ sung thêm một số món phụ khác để hỗ trợ cho phần trang trí hoặc thể hiện nét đặc
trưng của đơn vị. Khuyến khích các đội thực hiện thêm món tráng miệng, nước uống.
- Món ăn được nấu phải đảm bảo ít nhất 10 người ăn, với mức tiền ăn là 500.000 đồng
cho 01 bàn ăn.
- Mỗi đội sẽ có chổ để món ăn riêng (Ban Tổ chức không hỗ trợ sử dụng điện) và sau khi
nấu xong đội sẽ tự trang trí chổ của đội mình để món ăn và Ban Giám khảo chấm điểm).

3. Nguyên liệu
- Các đội tự chuẩn bị tất cả các nguyên liệu và được sơ chế trước ở nhà như: nhặt rau, cắt
gọt, rửa sạch làm sạch. Không được chế biến và ướp gia vị trước giờ quy định của Ban Tổ
chức. Các nguyên liệu dùng để trang trí không được chuẩn bị trước. Khi thực hiện công đoạn
chế biến và hoàn thành món ăn phải diễn ra tại địa điểm thi (vi phạm sẽ bị trừ điểm).
- Các thực phẩm chế biến phải đảm bảo tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,
phù hợp với yêu cầu của món ăn.
4. Dụng cụ nấu ăn và thuyết minh
- Các đội tham dự phải tự trang bị bảng tên của đội, thực đơn, bảng kê đi chợ và cử ra một
thành viên thuyết minh về cách sử dụng các nguyên vật liệu để nấu, thời gian không quá 3 phút.
- Các đội tự chuẩn bị toàn bộ dụng cụ nấu ăn và trưng bày món ăn (bếp gas, nồi, dao,
nước để nấu, chén, muỗng, đũa,....) liên quan đến món ăn đội tự chịu trách nhiệm giữ gìn, bảo quản.
5. Thời gian nấu ăn, trình bày: 120 phút.
- Tập trung lúc 7 giờ để ổn định tổ chức, đúng 7 giờ 30 phút làm lễ khai mạc, 8 giờ bắt
đầu thi, hoàn tất món ăn lúc 10 giờ 00 phút. Nếu đội đến trễ 10 phút khi có hiệu lệnh bắt đầu
thì sẽ bị loại.
- Đúng 10 giờ 00 phút, Ban Giám khảo sẽ bắt đầu chấm điểm. Nếu đội nào chưa hoàn tất
món ăn của mình thì Ban Giám khảo sẽ trừ điểm của đội đó, tùy theo thời gian trễ.
* Chú ý: Khi thực hiện xong phần thi của đội mình thì đại diện đội đăng ký với Ban Tổ
chức để chấm điểm (đội nào đăng ký trước, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm trước).
6. Kinh phí:
- Kinh phí tổ chức do Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Đồng Tháp tài trợ gồm: Hỗ trợ
mỗi đội thi 500.000đ ( dự kiến 23 đội thi) và các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích, kèm theo các
Pano, áp phích tuyên truyên truyền cho hội thi.
- Các kinh phí phát sinh khác lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn Trường Đại
học Đồng Tháp.
7. Vệ sinh: Mỗi đội phải đảm bảo khu vực nấu ăn vệ sinh trước, trong và sau khi nấu ăn,
dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng theo quy định của Ban Tổ chức. Nếu đội nào vi phạm sẽ bị trừ điểm.
8. Tiêu chí chấm điểm:
- Kỹ thuật chế biến: thức ăn chín, có mùi thơm đặc trưng của món ăn, vị vừa ăn, ngon,
sáng tạo, cơ cấu món ăn hợp lý, đảm bảo thành phần dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
(25 điểm)
- Chủ đề hay, ý nghĩa và thuyết trình tốt. (10 điểm)
- Trang trí món ăn đẹp, màu sắc tự nhiên, phù hợp với món ăn. (05 điểm)
- Có mặt đúng thời gian quy định. (02 điểm)
- Khu vực nấu gọn gàng, vệ sinh. (03 điểm)

* Ghi chú:
- Chủ đề bàn ăn sẽ do các đơn vị tự chọn và có bài thuyết trình không quá 03 phút/đội.
- Trong quá trình dự thi nếu phát hiện đội nào vi phạm như nấu hay ướp các gia vị trước
sẽ bị trừ (10 điểm).
- Trong suốt thời gian thi cổ động viên không được phụ nấu hay giúp trang trí bàn ăn cho
các đội thi, nếu phát hiện vi phạm, đội thi đó sẽ bị trừ (10 điểm).
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05/3/2016.
2. Địa điểm: Sân giữa B4 và B5 Trường Đại học Đồng Tháp.
Lƣu ý: Các đội tham gia dự thi: Mời các đội trưởng đến tham dự phổ biến nội dung, thể
lệ và bắt số thứ tự dự thi vào lúc 16 giờ ngày 29/2/2016, tại phòng 205 B2 và nhận kinh phí hỗ
trợ. Danh sách đoàn tham gia dự thi và tên món ăn tham gia dự thi: Các đơn vị gửi về Ban
Chấp hành Công đoàn (Gửi trực tiếp đồng chí Trần Văn Luận – Văn phòng Đảng Đoàn) trước
ngày 29/2/2016 (có mẫu kèm theo).
V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba và một số giải khuyến khích cho các đội đạt
thành tích xuất sắc.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Tuyên giáo – Nữ công phụ trách kế hoạch thực hiện.
- Các Ban khác phối hợp hỗ trợ.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị liên hệ với Ban
Tuyên Giáo – Nữ công (đồng chí Cái Thị Lê Nương – Phòng Công tác sinh viên hoặc đồng chí
Trần Văn Luận – Văn phòng Đảng Đoàn) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
CĐGDVN (để báo cáo);
LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp (để báo cáo);
Đảng ủy, lãnh đạo trường (để báo cáo);
Ngân hàng Phương Đông (phối hợp);
BTV công đoàn (để báo cáo);
Các ban công đoàn (phối hợp);
Các tổ công đoàn (thực hiện);
- Lưu: VTCĐ (Luận).
-

TM. BAN TUYÊN GIÁO NỮ CÔNG
TRƢỞNG BAN
Đã ký
Cái Thị Lê Nƣơng
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