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THỂ LỆ 

HỘI THI SÁNG TẠO ẨM THỰC DU LỊCH 

 “MÓN NGON MIỀN NON NƯỚC” TỈNH CAO BẰNG NĂM 2022 
Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTC ngày      tháng 9 năm 2022 

 của  Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Ẩm thực Du lịch “Món ngon miền Non nước”  

tỉnh Cao Bằng năm 2022 

 
 

I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA. 

1. Đối tượng 

Là đầu bếp, nhân viên chế biến món ăn tại các nhà hàng, khách sạn, điểm 

du lịch cộng đồng, các homestay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

2. Số lượng 

Mỗi đơn vị thành lập 01 đội tham gia (gồm 01 bếp chính và 02 bếp phụ).  

Số lượng món ăn tham gia của mỗi đội tối đa là 02 món. 

3. Điều kiện 

- Thành viên tham gia Hội thi phải có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh 

theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Thời gian: Dự kiến 03 ngày, từ ngày 01- 03/10/2022. 

2. Địa điểm: Phố đi bộ Kim Đồng, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

 III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI GỒM: 

1. Bản đăng ký thí sinh dự thi và Bản đăng ký món ăn dự thi, có xác nhận 

của đơn vị chủ quản (nếu có); mỗi đơn vị cử 01 trưởng đoàn phụ trách đội (theo mẫu) 

2. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của các thí sinh dự thi 

(bản phô tô). 

3. Hồ sơ tham gia Hội thi gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Cao Bằng (Số 047 Lý Tự Trọng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng) trước ngày 10/9/2022. 

Hoặc qua địa chỉ email: phuongnvdlcb@gmail.com; hoặc ứng dụng zalo 

số điện thoại: 0919.829.166 

IV. NỘI DUNG 

1. Quy định chung 

mailto:phuongnvdlcb@gmail.com


Ban tổ chức tiến hành sơ loại, lựa chọn 20 đội có các món ăn dự thi được 

mô tả, thuyết minh hay, có ý nghĩa độc đáo, sử dụng nguyên vật liệu hợp lý (ưu 

tiên các món ăn sáng tạo mới, sử dụng nguyên vật liệu của địa phương) vào 

vòng thi chế biến. 

Đội thi được lựa chọn sẽ được Ban tổ chức thông báo tham gia vòng tiếp theo.  

Mỗi đội thi được Ban tổ chức hỗ trợ tiền mua nguyên vật liệu chế biến 

tham gia Hội thi với số tiền 1.000.000,đ/đội (Ban tổ chức sẽ trao cho các đội 
sau khi kết thúc Hội thi). 

2. Hình thức, cách tính điểm và xếp hạng  

2.1. Hình thức dự thi: Mỗi đội tự sáng tạo, chế biến từ 01 đến 02 món ăn 

độc đáo, yêu thích để tham gia dự thi, hoàn thành bài thi gồm có 02 phần: chế 

biến và thuyết trình. 

- Thời gian chế biến: 90 phút (không tính thời gian chuẩn bị nguyên liệu 

và vật dụng đảm bảo từ trước); quá thời gian 90 phút sẽ bị trừ 10 điểm trong 

tổng số điểm dự thi. 

- Thời gian thuyết trình: 05 phút. Quá 05 phút sẽ bị trừ 05 điểm trong tổng 

số điểm dự thi. 

2.2. Cách thức đánh giá: Điểm của mỗi Đội tối đa là 100 điểm, trong đó: 

- Quy trình chế biến: 20 điểm  

- Điểm hình thức, thẩm mỹ: 15 điểm  

- Điểm sáng tạo: 20 điểm  

- Điểm chất lượng, hương vị món ăn: 30 điểm  

- Thuyết minh món ăn: 15 điểm 

* Thứ tự xếp hạng: 

- Xếp thứ tự từ cao điểm xuống thấp. 

- Trong trường hợp bằng điểm nhau trên cùng một giải thưởng thì các đội 

sẽ tiến hành bốc thăm để xếp giải (hoặc Ban Tổ chức sẽ xem xét trao đồng giải 

tùy thuộc vào tình hình thực tế). 

V. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

- 01 giải Nhất:  tiền thưởng 5.000.000 đồng; 

- 02 giải Nhì:    tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải; 

- 03 giải Ba:      tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải; 

- 14 giải Khuyến khích:    tiền thưởng  1.000.000 đồng/giải. 

- Kèm theo giải thưởng là Cờ lưu niệm và Giấy khen của Ban Tổ chức 

Hội thi Sáng tạo Ẩm thực Du lịch “Món ngon miền Non nước” tỉnh Cao Bằng 

năm 2022. 



 (Số lượng giải có thể thay đổi căn cứ vào số lượng đơn vị đăng ký tham 

gia dự thi) 

 2. Kỷ luật: Các thành viên tham gia Hội thi nếu vi phạm Thể lệ và các 

quy định của Ban Tổ chức, tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức sẽ có hình 

thức kỷ luật phù hợp. 

Trong trường hợp phát hiện có gian lận về nhân sự thì đơn vị đó sẽ không 

được tiếp tục tham gia Hội thi. 

VI. KINH PHÍ 

  Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, giải thưởng của Hội 

thi. Các đơn vị tham gia Hội thi tự túc kinh phí công tác chuẩn bị các điều kiện 

dự thi, ăn, ở, đi lại và các chi phí khác. 

 VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Thể lệ có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ có Ban Tổ chức Hội thi mới có 

quyền sửa đổi và bổ sung Thể lệ./. 

 

 


