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THÔNG BÁO 

V/v tổ chức Hội thi nghiệp vụ cấp khoa 
 

1. Mục đích 
Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ là hoạt động định kì hằng năm giúp sinh viên các 

ngành của khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn có cơ hội củng cố lý thuyết, tiếp cận 
phương pháp “học đi đôi với hành”. Từ đó góp phần hình thành các phẩm chất và năng lực 
nghề nghiệp cho sinh viên. 

2. Thời gian, địa điểm 
- Dự kiến 7: 30 sáng thứ 7, 07/11/2020  
- Địa điểm: Giảng đường 1 
3. Thành phần 
Toàn thể sinh viên các lớp và giảng viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 
4. Nội dung 
Cuộc thi Tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam, gồm 4 phần:  
(1) Chào hỏi 
(2) Tìm hiểu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam 
(3) Tìm hiểu di sản văn hóa Quốcgia tại Khánh Hòa 
(4) Tìm hiểu chung về Văn hóa - Lịch sử Khánh Hòa 
5. Hình thức tiến hành  
5.1. Hướng dẫn thành lập các đội thi 
- Mỗi lớp thành lập các đội thi. Số lượng thành viên đội dư thi được quy định như 

sau:  
TT NỘI DUNG THI SỐ THÀNH VIÊN/ĐỘI 
1 Chào hỏi Không giới hạn số lượng  
2 Tìm hiểu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam 5 - 7 thành viên/ đội 
3 Tìm hiểu di sản văn hóa Quốcgia tại Khánh Hòa 5 - 7 thành viên/ đội 
4 Tìm hiểu chung về Văn hóa - Lịch sử Khánh Hòa 5 - 7 thành viên/ đội 
   5.2. Hướng dẫn các nội dung thi 
 
TT NỘI DUNG THI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1 Chào hỏi 

- Không giới hạn số lượng thành viên 
- Nội dung : Giới thiệu về ngành nghề đào tạo 
- Hình thức: sân khấu hóa 
- Cách đánh giá:  
+ Nội dung giới thiệu phù hợp ngành nghề: 50 %; 
+ Cách dàn dựng : 50%. 



+  Điểm tối đa cho phần thi này : 20 điểm 

2 
Tìm hiểu di sản văn 
hóa thế giới tại Việt 
Nam 

- Số lượng: 5 - 7 thành viên/ đội 
- Nội dung: Tìm hiểu về các di sản văn hóa và thiên 
nhiên thế giới tại Việt Nam.  
- Hình thức: Mỗi đội lần lượt trả lời 4 câu hỏi, thời 
gian suy nghĩ 30 giây – 1 phút tùy câu. 
-  Cách đánh giá:  
+ Trả lời đúng: 5 điểm/ câu 
+  Điểm tối đa cho phần thi này : 20 điểm 

3 

Tìm hiểu di sản văn 
hóa và danh thắng 
Quốc gia tại Khánh 
Hòa 

- Số lượng: 5 - 7 thành viên/ đội 
- Nội dung: Tìm hiểu di sản văn hóa và danh thắng 
Quốc gia tại Khánh Hòa (16 di sản) và tìm hiểu về 
pháp luật di sản văn hóa Việt Nam (Luật Di sản văn 
hóa 2001 được bổ sung năm 2009). 
- Hình thức: trả lời trắc nghiệm 10 câu hỏi, thời gian 
suy nghĩ 5 giây – 10 giây. 
-  Cách đánh giá:  
+ Trả lời đúng:  3 điểm/ câu 
+  Điểm tối đa cho phần thi này : 30 điểm 

4 

Tìm hiểu chung về 
Văn hóa - Lịch sử 
Khánh Hòa 

- Số lượng: 5 - 7 thành viên/ đội 
- Nội dung: Tìm hiểu chung về Văn hóa - Lịch sử 
Khánh Hòa. 
- Hình thức: giành quyền trả lời 10 câu hỏi 
-  Cách đánh giá:  
+ Trả lời đúng:  3 điểm/ câu 
+  Điểm tối đa cho phần thi này : 30 điểm 

 
Đây là hoạt động nghiệp vụ định kì thiết thực, ý nghĩa, mang tính bắt buộc. Đề nghị 

các lớp tham gia với ý thức kỉ luật và chất lượng tốt nhất để cuộc thi thành công tốt đẹp. 
Để quá trình luyện tập diễn ra thuận lợi và nghiêm túc, Khoa sẽ cử thêm Giảng viên hỗ trợ 
các lớp./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo khoa; 
- GVCN – CVHT; 
- Các lớp trong khoa; 
- Lưu: VPK. 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 
 

 
 
 
 

 ThS. Phạm Hữu Khá 
 


