
THỂ LỆ CUỘC THI 

 “CÔNG NGHỆ SINH HỌC – HÀNH TRÌNH ĐẾN TƯƠNG LAI” 

LẦN 3 – NĂM 2017-2018 

I. THÀNH PHẦN THAM GIA: 

– Thành phần dự thi: các sinh viên thuộc ngành Sinh học, Công nghệ sinh học và các 

ngành có liên quan…đang theo học tại các trường Đại học và Cao đẳng trên địa 

bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Tất cả sinh viên các trường và những người quan 

tâm đến cuộc thi đều có thể theo dõi, cổ vũ và tham gia các hoạt động của cuộc thi. 

– Ban giám khảo: là các nhà khoa học, các thầy cô nghiên cứu và giảng dạy trong 

ngành Sinh Học tại TP.HCM. 

II. HÌNH THỨC ĐĂNG KÍ DỰ THI: 

– Mỗi đội gồm 4 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị (không bắt buộc, trong 

trường hợp bất khả kháng mà thành viên chính thức không tham gia được thì chỉ có 

thành viên dự bị mới được thay thế dự thi). 

– Hình thức đăng kí: các đội thi đăng kí trực tiếp qua cổng thông tin đăng kí online 

sau đó sẽ được xác nhận lại với Ban tổ chức ở ngày họp mặt các đội thi 

(18/03/2017). 

 Đối với các đội thi đang theo học tại Viện Khoa Học Ứng Dụng 

HUTECH: cần có xác nhận của Bí thư Chi Đoàn kèm theo mẫu đơn đăng 

kí. 

 Đối với các đội thi đang theo học tại các trường Đại học – Cao đẳng trên 

địa bàn thành phố: cần có xác nhận của Đoàn trường hoặc BCN các câu 

lạc bộ hoạt động trong lĩnh vực Sinh Học. 

– Lệ phí đăng kí: 80.000đ/đội thi 

– Hạn chót đăng ký dự thi: ngày 10/03/2018 

– Hạn chót đóng lệ phí dự thi: ngày 18/03/2018 

III. CUỘC THI BÊN LỀ: “Tầm nhìn sinh học hiện đại” 

BCH ĐOÀN T ƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM 

BCH ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH 

*** 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017 



– Thời gian nhận bài dự thi : Từ ngày 25/03/2018 đến hết ngày 08/04/2018. 

– Hình thức thi :  

 Mỗi đội thiết kế 1 trailer đối đa 1 phút 30 giây nói về nội dung liên quan đến 

ứng dụng của Công nghệ Sinh học trong các lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, 

công nghiệp, thực phẩm, y dược, môi trường hoặc trong đời sống, … 

 Đoạn clip sẽ được đăng trên fanpage chính thức của cuộc thi 

(https://www.facebook.com/CNSHHTDTL) từ ngày 08/04/2018 đến ngày 

20/04/2018 và được bình chọn trực tiếp trên fanpage của cuộc thi.  

 Kết thúc thời gian bình chọn – BTC sẽ tổng kết điểm và lúc 10h ngày 

21/04/2018 sẽ công bố kết quả trên fanpage cuộc thi. Đoạn clip của 4 đội nào 

có số điểm cao nhất sẽ được trao giải trong buổi chung kết “Công nghệ Sinh 

học – Hành trình đến tương lai lần thứ III năm 2018”. Mỗi clip cần có 1 bản 

thuyết minh về chủ đề của đội, từ 150 đến 250 từ. 

– Cách tính điểm: Trên thang điểm 100 thì 30% tổng điểm thuộc về ý nghĩa bài 

thiết kế (do BTC quyết định) và 70% tổng điểm thuộc về bình chọn. Mỗi lượt 

view tính bằng 1 điểm, mỗi lượt like tính bằng 1 điểm.   

– Hình thức nộp bài: Mỗi bài dự thi sẽ được chụp hình lại rồi gửi qua mail : 

cnsh.htdtl.hutech@gmail.com với TIÊU ĐỀ: Tham gia cuộc thi “TẦM NHÌN 

SINH HỌC HIỆN ĐẠI” + Tên Đội. Về NỘI DUNG: Họ tên từng thành viên + 

Tên lớp + Tên trường.  

IV. NỘI DUNG CÁC VÒNG THI: 

Cuộc thi chia làm 3 vòng: 

3.1. VÒNG LOẠI 

– Các đội thi sẽ tập trung làm bài kiểm tra kiến thức gồm 45 câu hỏi trắc 

nghiệm, 1 câu hỏi trả lời ngắn.  

 Nội dung: Kiến thức cơ sở, kiến thức, hình ảnh, quy trình, …có liên quan 

đến ngành công nghệ sinh học. 

 Thời gian: 45 phút 

 Điểm số: Thang điểm là 200, mỗi câu trắc nghiệm chính xác được 4 điểm, 

1 câu hỏi tự luận 20 điểm/1 câu. Điểm của mỗi đội được tính bằng tổng 

điểm số của 4 bạn trong nhóm.16 đội có tổng điểm cao nhất (kết quả của 4 

thành viên chính thức) sẽ được tham dự vòng bán kết. Kết quả các đội vào 

mailto:cnsh.htdtl.hutech@gmail.com


vòng chung kết sẽ được thông báo tại webpage Viện Khoa Học Ứng Dụng 

HUTECH http://www.hutech.edu.vn/vienkhoahoc, fanpage Công Nghệ 

Sinh Học – Hành Trình Đến Tương Lai Lần 3 – Năm 2017-2018 

https://www.facebook.com/CNSH, gửi đến các trường bằng email. 

3.2. VÒNG BÁN KẾT 

Phần tự giới thiệu: mỗi đội có 2 phút để tự giới thiệu về đội mình. Sau phần tự 

giới thiệu, các đội trải qua 4 vòng thi. 

 Vòng 1: KHỞI ĐỘNG HÀNH TRÌNH 

 Số lượng: toàn đội. 

 Hình thức: các đội thi trắc nghiệm nhanh (lựa chọn A, B, C, D) có 20 câu 

hỏi được trình chiếu trên Powerpoint, thời gian cho mỗi câu để đọc và trả 

lời vào bảng là 15 giây, hết thời gian, các đội đưa cao bảng đáp án, sau đó 

chuyển sang câu hỏi tiếp theo. 

 Nội dung: liên quan đến lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học. 

 Thời gian: thời gian dành cho phần thi là 20 phút. 

 Điểm số: tổng số điểm tối đa của vòng thi là 200 điểm, mỗi câu trả lời 

đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm.  

 Vòng 2: CAMERA HÀNH TRÌNH 

 Số lượng: toàn đội. 

 Nội dung: các đội sẽ thiết kế 1 trailer với nội dung liên quan đến ứng dụng 

của Công nghệ Sinh học trong các lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, công 

nghiệp, thực phẩm, y dược, môi trường hoặc trong đời sống, … 

 Yêu cầu: các đoạn trailer có thời gian tối đa 60 giây. Các đoạn trailer do 

đội thi thiết kế phải có logo cuộc thi phía góc trái trên cùng của trailer. Kết 

thúc trailer, mỗi đội sẽ đặt một câu hỏi ngắn cho các đội khác trả lời (lưu ý 

câu hỏi chỉ có 1 đáp án duy nhất). Thời gian suy nghĩ và trả lời câu hỏi của 

các đội là 15 giây. Kết thúc 15 giây, các đội trả lời bằng cách giơ bảng. Các 

đội thi phải gửi trailer và câu hỏi, đáp án về cho BTC trước ngày thi để 

phục vụ cho công tác tổ chức. 

 Thời gian: tổng thời gian của phần thi là 45 phút 

 Hình thức chấm điểm: Số điểm tối đa cho các đội có thể dành được trong 

phần thi này là 200 điểm. Các đoạn trailer sẽ được Ban giám khảo cho 



điểm dựa theo các tiêu chí hiệu ứng + âm thanh (chiếm 30%), nội dung 

(chiếm 50%) và tính ứng dụng (chiếm 30%). 

 Các đội trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được 30 điểm, sai không bị trừ điểm 

Lưu ý: ngoài số điểm do Ban giám khảo chấm, trailer của các đội thi có thể 

nhận được giải thưởng được quan tâm nhất dựa vào tiêu chí bình chọn trên các 

trang mạng xã hội. 

 Vòng 3: HÀNH TRÌNH MA THUẬT 

 Số lượng: toàn đội. 

 Hình thức: trong vòng 10 phút, các đội thi phải sắp xếp các thuật ngữ do 

BTC đưa ra theo từng cặp có liên quan với nhau (Ví dụ: kháng nguyên – 

kháng thể; ribosome – dịch mã; …). Tổng cộng có 10 cặp thuật ngữ. 

(Trong đó, số thuật ngữ được đưa ra có thể > 20 nhằm gây nhiễu). Mỗi cặp 

thuật ngữ xếp đúng được 10 điểm. 

 Nội dung: liên quan đến các lĩnh vực của ngành Sinh học và Công nghệ 

Sinh học. 

 Thời gian: tổng thời gian thi 20 phút 

 Điểm số: Tổng số điểm tối đa của vòng 2 là 100 điểm 

 Vòng 4: CHUYẾN TÀU CUỐI 

 Số lượng: toàn đội. 

 Hình thức: Lần lượt các đội thi sẽ lựa chọn gói câu hỏi (5 câu hỏi trắc 

nghiệm, 1 câu hỏi lớn) và trả lời (ưu tiên đội thấp điểm hơn được lựa chọn 

gói trước).  

 Nội dung: có các gói câu hỏi cho dành cho các đội thi:  

 Kiến thức cơ bản – cơ sở 

 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 

 Quy trình công nghệ 

 Ứng dụng 

 Điểm số: tổng số điểm của mỗi gói câu hỏi là 100 điểm. Trong thời gian 10 

phút, các đội thi sẽ trả lời 6 câu hỏi có nội dung liên quan đến gói đã chọn 

bao gồm: 

 5 câu hỏi trắc nghiệm: 15 điểm/câu 



 1 câu hỏi lớn (có thể là hình ảnh, video clip, quy trình,…): 25 

điểm/câu 

Kết thúc vòng bán kết, 4 đội có số điểm cao nhất sẽ được vào vòng chung kết. 

Tổng số đội vào chung kết: 4 

3.3. VÒNG CHUNG KẾT 

Phần tự giới thiệu: mỗi đội có 2 phút để tự giới thiệu về đội mình. 

Sau phần tự giới thiệu, các đội trải qua 4 vòng thi. 

 Vòng 1: CÔNG NGHỆ SINH HỌC – TOẢ SÁNG 

 Số lượng: toàn đội. 

 Hình thức: ca, múa, nhạc kịch và các hình thức biểu diễn hợp pháp khác 

 Trình bày phần thi: các đội theo thứ tự các đội trình bày phần thi nhạc 

kịch của mình có liên quan đến các vấn đề sinh học. Sau phần trình bày, 

các đội khéo léo đưa ra câu hỏi của mình (lưu ý nội dung câu hỏi phải “hòa 

nhịp” với phần thi của các đội và câu hỏi chỉ có 1 đáp án ngắn gọn và duy 

nhất, các đội bảo mật câu hỏi nhưng phải nộp câu hỏi, đáp án kèm theo 

nguồn cho BTC trước khi vòng thi của đội diễn ra) cho các đội còn lại 

đồng loạt trả lời bằng hình thức giơ bảng trả lời (sau 20 giây suy nghĩ). Đội 

trả lời đúng sẽ được 50 điểm. 

 Nội dung: nói lên chủ đề của cuộc thi, các ứng dụng của CNSH trong các 

lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm, môi trường, y dược và 

trong đời sống. 

 Thời gian: tối đa 5 phút/ 1 màn trình diễn và đặt câu hỏi. 20 giây suy nghĩ. 

 Điểm số: Trong phần thi này, BGK sẽ cho điểm 2 đối tượng: 

 Điểm cho trình bày và đặt câu hỏi: 100 điểm (50 điểm nội dung đề 

cập dung hấp dẫn, 30 điểm nghệ thuật biểu diễn, 20 điểm cho cách 

ra và dẫn nhập câu hỏi hợp lý (đúng lúc và hay) 

 Điểm cho 3 đội còn lại: trả lời đúng 1 câu hỏi được 50 điểm. 

 Cách tính điểm trừ: Trễ dưới 30 giây bị trừ 10 điểm, từ 30 giây 

đến 1 phút trừ 20 điểm. Trễ trên 1 phút bị trừ 30 điểm. 

 Vòng 2: CÔNG NGHỆ SINH HỌC – TÀI NĂNG 

 Số lượng: toàn đội 



 Hình thức: BTC sẽ đưa ra 4 gói câu hỏi dạng trắc nghiệm tương ứng với  

thời gian suy nghĩ và trả lời cho gói gồm 30 câu hỏi trong 20 phút/gói. Mỗi 

đội có 1 lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình (theo thứ tự). Đội trả lời đúng 

ghi được điểm của câu hỏi đó và chuyển sang câu tiếp theo của gói đó.  

 Nội dung: Các câu hỏi liên quan đến các kỹ thuật CNSH. 

 Thời gian: Thời gian dành cho phần thi là 20 phút, hết thời gian mà vẫn 

còn câu hỏi thì những câu hỏi còn lại sẽ bị khóa. 

 Điểm số: Mỗi câu trả lời đúng được 10, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm 

số tối đa cho vòng thi là 300 điểm. 

    Vòng 3: CÔNG NGHỆ SINH HỌC – HÀNH ĐỘNG 

 Số lượng: toàn đội. 

 Hình thức: BTC sẽ cung cấp cho các đội thi những cụm từ trong sơ đồ 

công nghệ liên quan đến ngành Công nghệ Sinh học, trong thời gian 10 

phút các đội phải sắp xếp theo đúng thứ tự quy trình công nghệ từ trên 

xuống. Và đội thi phải xác định được chính xác đó là quy trình công nghệ 

gì? 

 Thời gian: Tổng thời gian dành cho mỗi đội là 10 phút 

 Điểm số: cứ mỗi cụm từ sắp xếp đúng, đội thi sẽ được 10 điểm, tổng điểm 

tối đa cho sắp xếp quy trình là 100 điểm. Xác định đúng tên quy trình công 

nghệ được 20 điểm 

 Vòng 4: CÔNG NGHỆ SINH HỌC – HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI 

 Số lượng: toàn đội. 

 Hình thức: BTC sẽ cung cấp cho các đội 1 hình nền về một chủ đề của 

lĩnh vực CNSH và 12 ô số che lấp hình nền. Mỗi đội sẽ có 3 lượt lựa chọn 

câu hỏi, các câu hỏi có thể bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Sau khi MC 

đọc xong câu hỏi, đội chọn câu hỏi suy nghĩ và trả lời trong 30 giây. Nếu 

trả lời đúng, ô đó sẽ mất và mở 1 ô của hình nền, nếu trả lời sai, ô đó bị 

khoá và không bị trừ điểm. Lưu ý: các đội có quyền ấn chuông giành quyền 

ưu tiên trả lời hình nền sau khi tất cả các đội đã hoàn thành lượt chọn đầu 

tiên. Nếu trả lời sai, đội đó sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Sau khi các đội đã 

hoàn thành 2 lượt thì các đội nhấn chuông giành quyền trả lời hình nền. 

Trong phần thi này, 4 đội thi có quyền đặt chuỗi DNA lấp lánh 1 lần. Nếu 



trả lời đúng, số điểm được nhân đôi (40 điểm), nếu trả lời sai, bị trừ 20 

điểm. 

 Nội dung: dạng câu hỏi trả lời ngắn tổng hợp tất cả các lĩnh vực của Công 

nghệ Sinh học 

 Điểm số:  Tổng số điểm tối đa của vòng 2 là 120 điểm 

 Mỗi ô trả lời đúng được 20 điểm. 

 Trả lời đúng chủ đề bức tranh được 100 điểm. 
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