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HỘI SINH VIÊN VN TP. HỒ CHÍ MINH - 

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI ITALIA  

______ 

Số: 18/KHLT-HSVTP-ASVI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Roma, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi Đường lên đỉnh Italia năm 2021 

“ROAD TO ITALY - LA VIA PER L’ITALIA 2021” 

--------- 

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

- Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và 

Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022). 

- Khơi dậy niềm cảm hứng cho sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tìm 

hiểu văn hóa, đất nước, con người và nền giáo dục Ý, đồng thời mang thông 

điệp “Giấc mơ Ý” gần hơn đến với sinh viên Việt Nam. 

- Tạo cầu nối giao lưu liên kết, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với cộng 

đồng sinh viên Việt Nam và quốc tế. 

 

2. Yêu cầu: 

 - Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng đến các cơ sở Hội, hội viên, sinh 

viên trên địa bàn Thành phố; 

 - Ứng dụng phương thức tổ chức trực tuyến phù hợp với tình hình dịch 

bệnh tại Việt Nam và Ý. 

 - Công tác tổ chức, phối hợp thực hiện hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.  

 

II. ĐỐI TƯỢNG - SỐ LƯỢNG - THỜI GIAN - HÌNH THỨC TỔ CHỨC: 

1. Đối tượng: Hội viên, sinh viên Việt Nam có quan tâm đến văn hoá, 

giáo dục Ý, độ tuổi từ 16 - 35 (ưu tiên các bạn sinh viên tại Việt Nam hoặc du 

học sinh ngoài nước Ý). 

*Lưu ý: Đối với Phần thi đặc biệt sẽ không cần đăng ký trước và không 

giới hạn thành phần, số lượng, tuổi hay địa lý của thí sinh tham gia. 

 

2. Số lượng:  

- Phần thi chính thức: đăng ký dự thi khoảng 200 bạn thí sinh. 
- Phần thi đặc biệt: không giới hạn số lượng, không cần đăng ký trước 

 

3. Thời gian: Bắt đầu từ 16g00 (GMT+7) (khoảng 10g00 tại Ý, GMT+1) 

ngày 26/12/2021 (Chủ nhật). 

 

4. Hình thức tổ chức: Tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting 

(đường dẫn tham gia sẽ được gửi tới thí sinh thông qua email đã đăng ký). 
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III. NỘI DUNG CUỘC THI  

 Cuộc thi được tổ chức làm hai phần thi: Phần thi chính thức và Phần thi 

đặc biệt.  

1. Phần thi chính thức: 

Thí sinh điền đầy đủ thông tin đăng ký dự thi trước 24g00 ngày 

24/12/2021 (GMT+7). Sau khi đăng ký, các thí sinh sẽ được xác nhận đăng ký 

thành công qua email. 

Các thí sinh tham gia vòng thi chính thức sẽ trải qua 05 vòng thi: 

- VÒNG 1: KHỞI ĐỘNG: Các thí sinh sẽ thực hiện bằng hình thức thi 

trắc nghiệm nhanh trên nền tảng Kahoot. Sau vòng khởi động, Ban Tổ chức sẽ 

chọn ra 1/2 số bạn bạn trả lời đúng và nhanh nhất. 

- VÒNG 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT: Trò chơi tìm từ ẩn theo 

đường ngang, chéo, dọc trong một khung đầy các chữ cái, bao gồm 50 từ. Trong 

vòng 08 phút, 30 thí sinh tìm ra được nhiều từ nhất sẽ bước tiếp vào vòng trong. 

- VÒNG 3: TĂNG TỐC “RUNG CHUÔNG VÀNG”: Các thí sinh cầm 

sẵn bảng đen giấy bút để trả lời câu hỏi Ban Tổ chức. Số lượng câu hỏi không 

giới hạn, cho đến khi tìm ra được số thí sinh nhỏ hơn 10 bạn. 

- VÒNG 4: Ổ KHÓA BÍ MẬT: các thí sinh chiến thắng ở vòng 3 phải 

tìm ra từ khóa hàng dọc cuối cùng dựa trên 10 dữ kiện hàng ngang (tương ứng 

với 10 câu hỏi). Trong phần thi này, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 02 thí sinh xuất sắc 

nhất để bước vào Vòng 5. 08 thí sinh còn lại dừng bước ở Vòng 4 sẽ nhận Giải 

Khuyến khích. 

- VÒNG 5: “VỀ ĐÍCH THÀNH ROME”: Thí sinh trả lời được từ hàng 

dọc ở vòng 4 sẽ được vốn là 120 điểm khởi động cho vòng về đích. Thí sinh còn 

lại sẽ được vốn 100 điểm khởi động. Có ba bộ gói câu hỏi gồm gói 40 (4 câu 10 

điểm), gói 60 (2 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm) và gói 80 điểm (1 câu 30 điểm, 2 

câu 20 điểm và 1 câu 10 điểm) và “Ngôi sao hy vọng”, 02 thí sinh lần lượt chọn 

các gói câu hỏi, sau đó suy nghĩ và trả lời trong 15, 20 và 30 giây, tương ứng với 

số điểm câu hỏi 10, 20, 30 điểm.  

+ Nếu thí sinh trả lời sai (thí sinh 1) sẽ không bị trừ điểm, quyền trả lời 

thuộc về thí sinh còn lại (thí sinh 2). Trong trường hợp thí sinh chọn Ngôi sao hy 

vọng cho câu hỏi và trả lời sai, thí sinh sẽ bị trừ điểm tương ứng với câu hỏi.  

+ Nếu thí sinh còn lại (thí sinh 2) giành quyền trả lời và trả lời đúng, điểm 

của câu hỏi sẽ được chuyển từ thí sinh 1 sang cho thí sinh 2. Nếu thí sinh 2 trả 

lời sai sẽ bị trừ nửa số điểm của câu hỏi. 

Trong trường hợp sau khi hoàn thành hết các gói câu hỏi, 2 thí sinh có 

điểm số bằng nhau, thì sẽ tiến hành phần câu hỏi phụ. Các thí sinh sẽ cùng nghe 

và trả lời câu hỏi được Ban Tổ chức đưa ra, ra tín hiệu xin trả lời câu hỏi bằng 

cách đưa tín hiệu giơ tay trên ứng dụng Zoom. Thí sinh nào giơ tay trước và trả 

lời đúng, sẽ giành chiến thắng trong phần câu hỏi phụ. Nếu thí sinh đó trả lời sai, 

quyền trả lời thuộc về thí sinh còn lại. Phần câu hỏi phụ sẽ không giới hạn câu 

hỏi, kết thúc cho đến khi có thí sinh trả lời đúng câu hỏi. 

Sau khi kết thúc Vòng 5, vòng thi cuối cùng, thí sinh nào có điểm số cao 

hơn hoặc chiến thắng trong phần câu hỏi phụ sẽ giành giải Nhất của cuộc thi, thí 

sinh còn lại sẽ giành giải Nhì. 
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2. Phần thi đặc biệt: VÒNG NGUYỆT QUẾ TRÊN ĐỈNH ĐỒI 

THẦN CAPITOLIUM 

- Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 30 phút sẽ được đưa ra 

tương tự với một đề thi Đại học, xoay quanh các kiến thức văn hóa lịch sử về 

chủ đề nước Ý dành cho tất cả các thí sinh tham gia.  

- Vòng đặc biệt sẽ được tổ chức trực tuyến tại đường dẫm Google Form 

http://bit.ly/DuongLenDinhItalia từ 19g00 đến 20g00 ngày 26/12/2021. Trong 

khoảng thời gian trên, thí sinh có thể đăng nhập vào đường dẫn do Ban Tổ chức 

cung cấp, điền một số thông tin theo yêu cầu và tiến hành thi. Sau 20g00 sẽ 

ngừng nhận kết quả của các thí sinh. 

- Sau khi kết thúc phần thi này, sẽ chọn ra 05 thí sinh có số điểm cao nhất. 

Trong đó, thí sinh cao điểm nhất sẽ giành Giải Đặc biệt và 04 thí sinh còn lại sẽ 

giành Giải Khuyến khích. 
 

3. Giải thưởng 

- Phần thi chính thức:  

+ 01 Giải Nhất trị giá 6.000.000 VNĐ kèm 1 khóa học tiếng Ý do Uni-

Italia tài trợ; 

+ 01 Giải Nhì trị giá 3.000.000 VNĐ kèm 1 khóa học tiếng Ý do Uni-

Italia tài trợ; 

+ 08 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 300.000 VNĐ dành cho 08 thí 

sinh dừng bước ở Vòng 4. 

 - Phần thi đặc biệt: Giải Đặc biệt trị giá 4.000.000 VNĐ kèm 1 khóa học 

tiếng Ý do Uni-Italia tài trợ; 04 thí sinh còn lại sẽ được Giải Khuyến khích mỗi 

giải trị giá 500.000 VNĐ kèm 1 khóa học tiếng Ý do fanpage Học Tiếng Ý tài trợ.  

Lưu ý: Các giải thưởng khác có thể được cập nhật thêm trong thời gian 

cuộc thi diễn ra. 
 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Thành lập Ban Tổ chức: 
- Trưởng ban:  
+ Đ/c Phạm Thị Quỳnh Chi - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia; 
+ Đ/c Ông Thị Ngọc Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh 

niên trường học Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt 
Nam Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

- Phó ban: Đ/c Phan Tấn Anh - Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn. 
 

- Thành viên: 
+ Đ/c Trần Kim Phẳng - Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Sinh 

viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh;  
+ Đ/c Lý Dật Thụ - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại 

Italia, Chi hội Trưởng tại Roma; 
+ Đ/c Lữ Hải Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại 

Italia, Chi hội Trưởng tại Milano; 
+ Đ/c Lê Thanh Bình - Cán bộ Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
 

http://bit.ly/dangkyDLDItalia
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2. Phân công thực hiện: 

2.1. Hội Sinh viên Việt Nam tại Italia 

- Về kinh phí tổ chức: Mời tài trợ (hiện kim và hiện vật) cho Cuộc thi. 

- Về khách mời: 

+ Đại diện Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Đại diện Văn phòng Trung ương Hội sinh viên Việt Nam 

- Về nội dung và phương thức tổ chức Cuộc thi: Xây dựng nội dung 

chia sẻ và kế hoạch tổ chức chi tiết của Cuộc thi; chuẩn bị nền tảng Zoom và các 

nền tảng cần thiết khác cho cuộc thi phục vụ việc tổ chức thi trực tuyến. 

- Về truyền thông và quảng bá Cuộc thi: 

+ Phụ trách thiết kế tất cả các ấn phẩm truyền thông sử dụng tuyên truyền 

Cuộc thi (poster, banner, thư mời...). 

+ Mời gọi người tham dự thông qua tất cả các phương thức có thể triển 

khai của đơn vị. 

+ Mời các đơn vị báo chí tại Việt Nam tham dự và đưa tin sau Cuộc thi. 

+ Truyền thông trước Cuộc thi thông qua các kênh báo chí tại Việt Nam, 

kênh mạng xã hội của đơn vị tại Italia và Việt Nam. 

+ Kêu gọi hỗ trợ truyền thông từ các kênh sinh viên tại các trường Đại 

học, các tổ chức, đơn vị, có sự tham gia của sinh viên, đối tượng đủ điều kiện 

tham gia Cuộc thi. 
 

2.2. Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Thông tin mời hội viên, sinh viên các trường trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh tham gia Cuộc thi. 

- Triển khai thông tin Cuộc thi trên website Hội Sinh viên Thành phố, 

fanpage Sinh viên Thành phố Bác và vận động Hội Sinh viên các trường chia sẻ 

tin bài về Cuộc thi trên các kênh fanpage, trang tin điện tử đơn vị quản lý. 

- Cập nhật tiến độ đăng ký tham gia và phản hồi từ Hội Sinh viên các trường. 

- Tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Cuộc thi theo phương án thống nhất 

giữa hai bên. 

 

3. Tiến độ thực hiện: 

- Từ 12 - 17/12/2021: Họp bàn xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện. 

- Từ ngày 18/12/2021 - 25/12/2021: Tuyên truyền, vận động hội viên, sinh 

viên đăng ký tham gia Cuộc thi. 

- Ngày 26/12/2021: Tổ chức Cuộc thi Đường lên đỉnh Italia năm 2021. 

- Ngày 28/12/2021: Họp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả tổ chức Cuộc thi. 

 



 

5 

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đường lên đỉnh Italia năm 2021”, 

đề nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên các trường và các bộ phận liên quan triển 

khai, đảm bảo nội dung và tiến độ thực hiện. 

 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TẠI ITALIA 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Quỳnh Chi 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TP. HCM 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Ông Thị Ngọc Linh 
  

  

 

 

Nơi nhận: 

- TW Hội Sinh viên Việt Nam: TT, VP; 

- Sở Ngoại vụ Thành phố;  

- Đại sứ quán Việt Nam tại Italia; 

- Ủy ban NNVNVNONNG Thành phố; 

- BTK Hội SVVN TP, BTK Hội SVVN tại Italia; 

- BTV Đoàn trường - BTK HSVVN các trường Đại học 

- Học viện - Cao đẳng; 

- Lưu: VP. 


