
UBND TIIN}1 DAK NONG CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA WET NAM 
BAN TO CHCC HQI Tm NAU AN Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

TI1H OAK NONG NAM 2020 

S: /f /TL-BTC DkNóng, ngayothang nàm 2020 

THE L 
"Hi thi Nu an" nhân k' nim 19 nàm Ngày Gia dInh Vit Nam 

(28/6/2001 - 28/6/2020) và Tháng hành dng quc gia phông, chng 
bo hrc gia dinh nam 2020 tren da  ban tinh Oak Nong 

Thrc hin Cong van s 497/BVHTTDL-GD, ngày 11/2/2020 cüa B Van 
hóa, The thao và Du ljch ye vic huàng dn th%rc hin Cong tác gia dInh nàm 
2020; 

Can ci'r Quy& drjnh /QD-SVHTTDL ngày O. tháng 6 näm 2020 cUa 
Giám dôc Sâ Van hóa, The thao và Du ljch ye thành 1p Ban to chirc Hôi thi; 

Ban T chüc thông báo các ni dung và th 1 các nii dung thi Nâu an 
tinh Däk Nong nãm 2020 nhix sau: 

1. Chü d: Thi m thirc "Büa co'm gia dInh m ap yêu thtro'ng" 

2. Quy djnh cac gia dInh tham diy 

- Mi gia dInh tham gia phãi có chng, vç và các con. 

- Danh sách các gia dInh dang k tham dir hi thi (mu dInh kern) gui 
Lien doàn lao dng tinh truóc ngày 19/6/2020. 

3. Thôi gian và dla  dim thi 

3.1. Th?yi gian: 

- Khai mac:  7h30', ngày 26/6/2020 (th& 6). 

- Thii gian nu: Bt du tir 8h00p. Trong thôi gian 90 phüt, các gia dInh 
së nâu an và trInh bay mârn corn. Den 9h30p kêt thüc phân thi. 

- Thôi gian BGK chm thi: bt du tr 9h30p. 

3.2. Djadim: tai  san Sà Van hóa, Th thao và Du ljch (s 90, du?mg 
23/3, thành phô Gia NghTa, tinh Däk Nong). 

4. HInh thfrc và ni dung thi 

- Ban t chirc b trI mi gia dInh 01 bàn d nu và trInh bay mâm corn. 

- Mi gia diInh n.0 và trInh bay 01 mâm corn gia diInh cho 4 nguii an (b, 
mc và các con) vâi ba mon chInh và mt mon tráng ming. 



- Các gia dinh tir chun b vt diing cho n.0 an và trInh bay mâm corn 
nhu: gao, bép gas, nôi, xoong, chão, to, chén, dia, düa, mung, dao, thót, xô, 
chu, bInh hoa, các Ioi gia vj: duàng, at, bt ngçt, tiêu, be,t  canh, ... dam bâo 
cho phân thi cña gia dInh mInh 4t két qua. 

- Djnh müc: 200.000 dng/bàn an. Thirc phm có bang kê chi ti& nguyen 
1iu thành tiêri. Nguyen 1iu phái tucyi sach,  dam bào an toàn v sinh th?c phm. 

- Các gia dInh có th tçr nu corn i nhà và mang dn trInh bay. Thi.rc an 
duçic rtra sach  0' nha, con chê biên phãi thirc hin tai  hi thi. 

5. Thuyt tInh mon an 

Môi gia dmnh cir 01 daidinthuyt  trInh v mon an trong th0'i gian tir 3 
den 5 phüt, phân thuyêt trInh can the hin các ni dung sau: 

-Tênmónän. 

- L do ch9n n.0 và nghTa mon an. 

- Thânh phn, ngun gc thirc phAm, each ch bin (ngn gpn). 

- Giá tin, mñi vj, di an toàn v sinh thirc phim. 

6. Tiêu chI chm dim: Ti da 100 dim 

- Ch bin hop v sinh (khu vrc nu an) :10 dim 

- Ch bin dung th0'i gian quy djnh : 10 dim 

- Mon ngon, ch,t luqng (rnüi vj, màu sac) : 40 dim 

- Thành phn dinh duâng, co cu mon an hqp l : 20 dim 

- TrInh bay bàn tic dep mit : 10 dim 

- Thuyt trInh n tucmg, giói thiu dy dü các mon an :10 dim 

7. Cor cu giãi thir&ng 

- 03 giãi A 

- 07 giái B 

- 10 giãi C 

8. M9t so quy dnh khac 

- Quyt djnh cüa Ban T ch0'c là quyt djnh cuôi cüng trên co sâ thng 
nhât kêt qua cüa các Ban Giárn khào. 

- T.p th& cá nhân tham gia Ngày hii nu vi pham Th 1, các quy djnh 
cOa Ban To chüc, tüy m0'c d së phài chju các hInh thi.irc k' lust tir phê bInh, 
cânh cáo den truât quyên lam nhim vii, truât quyên thi dâu, xóa bO thành tIch. 

- Truèng hqp có vn d chua thOa dáng, chi có Tru0'ng doàn m0'i duqc 
quyên khiêu nai  bang van bàn den Ban To chüc trong vOng 15 phiiit sau khi Ban 
T chuc cong bô kêt qua. 
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TRIXONG BAN 

Trên day là Th l "Hi thi nu an" nhân k' niem 19 näm Ngay Gia dInE 
Viet Nam va Thang hành dng quôc gia phông, chong bao  lirc gia dInh näm 
2020 trén dja bàn tinh Dàk Nông. 

Trong qua trInh thirc hien,  nu có v.n d thc m&c xin lien h s dien 
thoi: 02613.549.146 (D/c: Trân Tü Trinh — Chuyén viên Phông Quàn l Van 
hóa và Gia dInh). 
Noi 
- SÔ Van hóaTh thao và Du Ijch; 
- Lien doàn Lao dng tinh; 
- Các Si,ban ngành, doân the tinh; 
- Li.ru: VT, QLVHGD. 

PHO GIAM DOC S VHTTDL 
Nguyn Minh Quang 
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