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Tổng quan

• Mục đích chương trình
• Các đại học đối tác
• Nội dung cuộc thi
• Format cuộc thi
• Kế hoạch thực hiện
• Đăng ký tham gia



Mục đích chương trình
• Tổ chức những cuộc sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn.

• Hướng sinh viên quan tâm một cách tích cực đến những vấn đề xã hội.

• Tăng cường tư duy phản biện và sáng tạo, xây dựng, trình bày và bảo vệ quan điểm.

• Tăng cường mối giao lưu và cạnh tranh trong cộng đồng sinh viên các trường.

• Tạo truyền thống về cuộc thi biện luận hàng năm giữa các trường đại học.



Chủ đề biện luận

• Mỗi cuộc thi một chủ đề khác nhau

• Các chủ đề được thống nhất với đại học đối tác.

• Sinh viên chỉ biết chủ đề trước 3 ngày.

• Hai đội đối kháng sẽ bốc thăm để chọn bên: ủng hộ hay phản đối.



Kịch bản biện luận

Tt Nội dung Thời gian

1 Đội A trình bày quan điểm 6 phút

2 Đội B trình bày quan điểm 6 phút

3 Đội A trình bày quan điểm (tiếp tục) 6 phút

4 Đội B trình bày quan điểm (tiếp tục) 6 phút

5 Đội B phản biện 3 phút

6 Đội A phản biện 3 phút

7 Đội B phản biện (tiếp tục) 3 phút

8 Đội A phản biện (tiếp tục) 3 phút

9 Ý kiến của Ban giám khảo 4 phút

Tổng cộng 40 phút

Ø Đội A: đồng ý với quan điểm đề xuất
Ø Đội B: không đồng ý với quan điểm đề xuất

Lưu ý: phần phản biện không nêu các luận cứ mới, chỉ bảo vệ và 
phản biện các luận cứ đã nêu.



Các trường đại học đối tác



• Thành phần ban giám khảo
– Chuyên gia xã hội học
– Đại diện trường đại học
– Đại diện FBNC
– Đại diện nhà tài trợ

• Điểm của ban giám khảo: 
trọng số 70%

• Điểm của tập thể sinh viên: 
trọng số 30%

Chấm điểm biện luận



Kết cấu cuộc thi mỗi trường

Đội A

Đội B

Đội C

Đội D

Thắng trận 1

Thắng trận 2

Trận 1

Trận 2

Trận 3 Đội vô địch 
trường



Vòng đấu bảng
Bảng A: các trường từ 1-4

Trường 1

Thắng trận 1

Thắng trận 2

Trận 1

Trận 2

Trận 3 Nhất bảng A

Trường 2

Trường 3

Trường 4



Vòng đấu bảng
Bảng B: các trường từ 5-8

Trường 5

Thắng trận 1

Thắng trận 2

Trận 1

Trận 2

Trận 3 Nhất bảng B

Trường 6

Trường 7

Trường 8



Vòng đấu bảng
Bảng C: các trường từ 9-12

Trường 9

Thắng trận 1

Thắng trận 2

Trận 1

Trận 2

Trận 3 Nhất bảng C

Trường 10

Trường 11

Trường 12



Vòng chung kết

Nhất bảng A

Thắng trận 1

Thắng trận 2

Trận 1

Trận 2

Trận 3 Đội vô địch 
năm

Nhất bảng B

Nhất bảng C

Nhì bảng X*

Ø Ba đội nhất bảng 
Ø Và đội nhì bảng có điểm cao nhất trong 3 đội nhì



Kế hoạch thực hiện
Tt Nội dung Thời gian

1 12 cuộc thi trường Tuần 15 – tuần 26  (10/4 – 2/7/2017)

Trường Đại học Kinh tế - Luật
(Chọn 4 đội vào thi vòng loại)

Dự kiến ngày 30/6/2017

2 Vòng đấu bảng Tuần 33 – 34 – 35  (11/8 – 3/9/2017)

3 Vòng chung kết Tuần 37  (11/9 – 17/9/2017)



• Vòng sơ khảo:
Học bổng kỹ năng mềm - Chương trình học Harvard, trị giá 24.000.000đ/nhóm.
• Vòng đấu bảng:
Học bổng luyện thi IELST – trị giá 60.000.000đ/ nhóm.
• Vòng chung kết:
- Giải nhất: 100.000.000đ tiền mặt, 2 đêm nghỉ dưỡng tại ĐÀ NẴNG 

INTERCONTINENTAL - SUN PENINSULA RESORT, trị giá 30.000.000/nhóm & quà 
tặng từ nhà tài trợ.

(Bạn xuất sắc của giải nhất sẽ được học bổng toàn phần du học Hà Lan 2 tuần & vé máy 
bay khứ hồi Air France, trị giá 65. 000.000đ.)
- Giải nhì: 50.000.000đ tiền mặt, ĐÀ NẴNG INTERCONTINENTAL - SUN PENINSULA 

RESORT, trị giá 30.000.000/nhóm & quà tặng từ nhà tài trợ
- Giải ba: 20.000.000đ tiền mặt & quà tặng từ nhà tài trợ.

Cơ cấu giải thưởng



ĐĂNG KÝ THAM GIA
1. Sinh viên UEL đăng ký theoĐội (mỗi đội 3 thành viên)

2. Đăng ký tại Văn phòng Đoàn – Hội Trường hoặc qua email theo
thông báo của Ban Tổ chức
3. Thời gian đăng ký tham gia: từ ngày ra thông báo đến hết ngày
02/6/2017.
4. Xem thông tin chi tiết tại: http://ctsv.uel.edu.vn
http://youth.uel.edu.vn http://cca.uel.edu.vn http://cse.uel.edu.vn

Stt Họ và tên MSSV Lớp Điện thoại Email Ghi chú
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Trân trọng cảm ơn


