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THỂ LỆ HỘI THI NẤU ĂN
“KHÉO TAY HAY LÀM”
TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Văn hoá ẩm thực là nét văn hoá tự nhiên đã hình thành trong cuộc sống của
ngƣời Việt Nam chúng ta từ rất lâu. Nét văn hoá ẩm thực ngày nay đang phát triển rất
đa dạng, phong phú. Mỗi vùng miền đều có bản sắc văn hóa ẩm thực riêng. Đặc biệt
là khu vực miền Tây nam Bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có những món ăn dân
gian đặc sắc mang hƣơng vị đậm đà tạo ấn tƣợng khó quên.
Nhằm tạo không khí sôi động cho chƣơng trình triển lãm “Festival quốc tế
Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Ban tổ chức Chƣơng trình tổ chức
cuộc thi nấu ăn “Khéo tay hay làm” dành cho các chị em phụ nữ vùng Đồng bằng
sông Cửu Long.
I. MỤC ĐÍCH
 Hội thi nấu ăn " Khéo tay hay làm" là một sân chơi với mục đích tạo điều kiện cho
các chị em phụ nữ vùng ĐBSCL thể hiện tài năng nấu nƣớng, chế biến các món ăn
đặc sản của vùng miền tây, sông nƣớc, trao đổi các kiến thức trong chế biến các
món ăn gia đình.
 Tạo điều kiện giao lƣu, học hỏi, gắn kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp của các tỉnh,
thành.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA:
1. Đối tượng tham gia:
- Là nữ công dân Việt Nam
- Hội viên Hội Phụ Nữ tại khu vực ĐBSCL.
- Hội viên Hợp Tác Xã tại địa phƣơng.
- Hội viên Hội Nông Dân tại địa phƣơng.
- Thành viên thuộc các doanh nghiệp tham gia chƣơng trình Triễn lãm.
2. Số lượng tham dự:
- 13 đội từ 13 tỉnh/ thành vùng ĐBSCL
- Mỗi đội gồm 03 thành viên (01 bếp chính và 02 phụ bếp)

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI
Các đội đăng ký dự thi theo các bƣớc sau:
1. Đăng ký hồ sơ tại các tỉnh/thành:
a. Hội Phụ Nữ các tỉnh
b. Hợp Tác Xã các tỉnh
c. Hội Nông Dân các tỉnh
(Đối với các đội là doanh nghiệp tham gia chƣơng trình Triễn Lãm nhận hồ sơ
tại văn phòng Tạp Chí Thƣơng Hiệu Việt: Lầu 1 tòa nhà Vinaconex, số 47
Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).
2. Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:
a. Bảng đăng ký tham gia hội thi nấu ăn “khéo tay hay làm” (theo mẫu của
Ban tổ chức)
b. Bản sao y công chứng CMND và hộ khẩu.
3. Các đội ghi đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ tại địa điểm nhận bảng đăng ký từ
ngày 30/12/2016 đến ngày 15/02/2017.
4. Ban tổ chức sẽ xác nhận sự tham gia của các đội theo thông tin đăng ký dự thi
gửi về.
5. Lưu ý: Hội thi chỉ dành cho thí sinh dự thi không phải là đầu bếp hoặc làm
trong môi trường nấu ăn chuyên nghiệp.
IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
 Mỗi đội tham gia hội thi nấu ăn khéo tay hay làm sẽ thi nấu 03 món ăn truyền
thống của ngƣời Việt dành cho 04 ngƣời ăn .
 Các đội tự chuẩn bị từ ở nhà, mua các nguyên liệu chế biến các món ăn theo sáng
kiến của đội mình để tham gia hội thi.
 Ban tổ chức hỗ trợ chi phí mua nguyên liệu là 250.000 vnd cho mỗi đội tham gia
thi và tiền hỗ trợ đƣợc BTC thanh toán sau khi kết thúc hội thi nấu ăn.
 Các món ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trình bày đẹp mắt.
 Thời gian thi nấu ăn là 60 phút. (Để đảm bảo đủ thời gian thi nấu ăn tại cuộc thi,
các đội đƣợc chuẩn bị làm sạch sẵn các nguyên liệu từ ở nhà nhƣng không đƣợc
ƣớp gia vị trƣớc và không đƣợc dùng các món ăn đã chế biến sẵn để mang đi thi).
Khi kết thúc thời gian nấu ăn, các thí sinh chuẩn bị phần thuyết trình về các món
ăn của mình cho Ban giám khảo chấm điểm và đánh giá trao giải.
 Các món ăn do các đội nấu dự thi đƣợc dùng để phục vụ BGK, BTC và thành viên
của các đội thi.
 Ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho mỗi đội các thiết bị phục vụ cho cuộc thi nhƣ sau:
a. 01 bàn để dụng cụ nấu ăn
b. 01 bồn rửa (dùng chung)
c. Ổ cắm điện

Lưu ý: Các nguyên, vật liệu nấu ăn cần thiết để phục vụ cho cuộc thi, các đội tự
chuẩn bị (bếp gas mini, xoong chảo, gia vị nấu ăn, đũa muỗng nấu ăn và chén dĩa
trưng bày các món ăn cho 4 vị giám khảo chấm điểm)
V. THANG ĐIỂM: 100 điểm
 Chế biến nhanh: 20 điểm
 Chế biến vệ sinh: 10 điểm
 Món ngon : 40 điểm
 Trình bày đẹp: 20 điểm
 Thuyết trình hay: 10 điểm
* Thành phần Ban giám khảo gồm: 04 ngƣời (Một đầu bếp chuyên nghiệp, Nhà
báo, đại diện nhà tài trợ, đại diện Ban tổ chức).
VI. THỜI GIAN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THAM GIA
 Thời gian bắt đầu: từ 14h00 – 17h00, ngày 10/03/2017
 Địa điểm: Tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Thành phố Cần thơ, số 108 A đƣờng
Trần Văn Khéo, thành phố Cần Thơ.
 13h30: Các đội tập trung chuẩn bị cho phần thi của mình.
 Từ 14h00 - 15h00 các đội thi nấu ăn
 Từ 15h00 -16h00 Ban giám khảo chấm điểm, đánh giá
VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI:
Cơ cấu xếp hạng gồm 03 giải thƣởng có giá trị nhƣ sau:
o 01 Giải nhất: 5.000.000 đồng, phần quà từ nhà tài trợ và kỷ niệm chƣơng.
o 02 Giải nhì: mỗi giải 3.000.000 đồng và phần quà từ nhà tài trợ.
o 03 Giải ba: mỗi giải 1.000.000 đồng và phần quà từ nhà tài trợ.
o Trao giải hội thi nấu ăn khéo tay hay làm sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 12/03/2017.
VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
1. Thể lệ cuộc thi do Ban tổ chức thông qua và ban hành cho các Hội phụ nữ, Hợp Tác
Xã, Hội Nông Dân thuộc các tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long.
2. Ban tổ chức và Ban giám khảo làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công tâm, đánh
giá khách quan.
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Thông tin đội tham dự:
Tên đơn vị đang công tác (nếu có)……………….…………………………………
Tỉnh thành:……………………………………………………………………….…
Trưởng nhóm:
Họ tên:……………………………………………Năm sinh:……/……/…………
Số CMND:……………….……Ngày cấp:…/……/………Nơi cấp:…...………...
Nghề nghiệp – chức vụ:……….………………….…………………………….…
Địa chỉ:…………………………………………………………………………….
Phụ bếp:
Họ tên:………………………………………………Năm sinh:……/……/………
Số CMND:……………….……Ngày cấp:…/……/………Nơi cấp:…...……..…
Nghề nghiệp – chức vụ:……….………………….………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………

……….., ngày ….tháng…..năm ….
Trƣởng nhóm
(ký tên và ghi rõ họ tên)

