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I. MỤC ĐÍCH
- Tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn quảng
bá hình ảnh, sản phẩm cam quả đến đông đảo khách hàng.
- Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và sản xuất cam.
- Tôn vinh các sản phẩm cam đẹp, cam ngon và an toàn và các gian hàng
đẹp.
- Thông qua Hội thi giúp người trồng cam trên địa bàn tỉnh có cơ hội
chuyển tải các kiến thức, mở rộng giao lưu học hỏi và tăng cường sự hiểu biết
về nghề trồng cam, giúp cho các chủ vườn, người bao tiêu sản phẩm và người
tiêu dùng có thể nhận biết sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng. Hội thi là hoạt
động nhằm tăng cường sự kết nối giữa cung và cầu, hỗ trợ tích cực trong việc
tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm cam Vinh – Nghệ
An.
II. NỘI DUNG HỘI THI
1. Đối với phần thi kiến thức, thuyết trình (Hệ số 1)
Đại diện đơn vị dự thi thuyết trình về (thời lượng tối đa 10 phút):
- Giới thiệu về Đơn vị/ nhà vườn/ trang trại và sản phẩm của mình
- Quy trình sản xuất, canh tác, thu hoạch, bảo quản cam
- Quy trình quản lý, đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm cho cam
- Hiểu biết về xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm cam
2. Đối với phần thi cam đẹp, ngon – an toàn (Hệ số 2)
Sản phẩm dự thi
Các sản phẩm cam quả sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tham gia Hội thi
được chuẩn bị như sau:
- Về giống: Mỗi đội chọn 1 giống cam ngon và đẹp nhất tham gia.
- Về trình bày: Mỗi đội thi tư do sắp xếp và trình bày sản phẩm dự thi nộp
cho ban tổ chức tại bàn trưng bày trước 7h30 ngày 28/12/2017
Tiêu chí chấm điểm

- Về cam Đẹp: Quả to đều, màu vàng sáng, không vết bệnh, nám, vỏ quả
mỏng và căng mịn, không bị khô và xốp đầu múi quả, ruột quả màu
vàng tươi
- Về độ đường Brix (Theo máy đo): độ brix tối thiểu 11
- Về hương, vị (theo đánh giá của hội đồng)
3. Đối với phần dự thi Gian hàng (trao thưởng riêng)
Gian hàng đẹp được chọn theo các tiêu chí sau:
- Bài trí đẹp, sáng tạo, độc đáo
- Nổi bật lên thương hiệu Cam
-

Nổi bật bản sắc của địa phương, vùng miền

III. CÁC TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
Phần Hội thi cam
STT

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
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Chất lƣợng Cam (Hệ số 2)
Về cam Đẹp: Quả to đều, màu vàng
sáng, không vết bệnh, nám, vỏ quả mỏng
và căng mịn, không bị khô và xốp đầu
múi quả, ruột quả màu vàng tươi
Về độ đường Brix (Theo máy đo)
Về hương vị (theo cảm quan của hội
đồng)
Thuyết trình sản phẩm
Có thuyết trình về Đơn vị, sản phẩm của
đội mình
Có thuyết trình về Quy trình sản xuất,
canh tác
Có thuyết trình về Quản lý chất lượng
Có thuyết trình về hiểu biết về thương
hiệu sản phẩm
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Phần thi gian hàng
STT
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TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
Gian hàng
Bài trí đẹp, sáng tạo, độc đáo
Nổi bật lên thương hiệu Cam
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Nổi bật bản sắc của địa phương, vùng
miền
Đảm bảo vệ sinh
Việc chấp hành các quy định của Hội chợ
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IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
Phần Hội thi cam
- 01 giải nhất: Trị giá 3.000.000đ + giấy khen của BTC
- 02 giải nhì: Trị giá 2.000.000đ + giấy khen của BTC
- 03 giải ba: Trị giá 1.500.000đ + giấy khen của BTC
- Giải khuyến khích: Trị giá 1.000.000đ + giấy khen của BTC
Phần thi gian hàng
- 01 giải nhất: Trị giá 2.000.000đ + giấy khen của BTC
- 02 giải nhì: Trị giá 1.500.000đ + giấy khen của BTC
- 02 giải ba: Trị giá 1.000.000đ + giấy khen của BTC
- 02 giải khuyến khích: Trị giá 500.000đ + giấy khen của BTC
V. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI:
Các tổ chức, cá nhân sản suất, trồng cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Yêu cầu: Các Huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Thanh
Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông Mỗi huyện tham gia ít nhất 1 đội thi.
VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI:
Các đối tượng tham dự thi phải điền đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký
có ký tên đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn, Huyện và gửi về BTC
trước ngày 20/12/2017. Phiếu đăng ký dự thi có thể tải xuống từ website:
http://www.ngheandost.gov.vn hoặc liên hệ để được cung hỗ trợ:
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHCN VÀ TIN HỌC NGHỆ AN
75A Nguyễn Thị Minh Khai , Tp Vinh , Nghệ An
ÐT: 02388.690.690 Di động 0977 550 600
E-mail: Truyenthongkhcnna@gmail.com http://www.ngheandost.gov.vn
VII. LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI THI
+ Từ 10 - 11h ngày 28/12/2017, chấm thi gian hàng trưng bày và sản phẩm
+ Từ 14h ngày 28/12/2017, Các đơn vị dự thi phần thuyết trình
Giới thiệu sản phẩm cam (mẫu dự thi) cho Ban tổ chức
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

HỘI THI CAM VINH – NGHỆ AN 2017
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 45 Hồ Tùng Mậu, Thành phố Vinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
HỘI THI CAM VINH – NGHỆ AN 2017

I. Thông tin đối tƣợng đăng ký dự thi:
1.Tên Đội Thi:...........……………………………………………………………..
2.Đại diện:...........……………………………………………………………........
3. Địa chỉ: ……………….............................................................…………………
……………………………….............................…………………...……………..
4. Số điện thoại:…………………………................................................................
II. Thông tin khác:
1. Tổng diện tích vườn Cam:………..…….. m2
(hoặc………….ha)
3. Sản lượng thu hoạch:……………… kg/năm
(hoặc………….tấn/năm)
Ghi chú: phiếu đăng ký này được gửi trước cho BTC bằng đường bưu điện, thư
tay hoặc hình thức khác theo địa chỉ:
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHCN VÀ TIN HỌC NGHỆ AN
75A Nguyễn Thị Minh Khai , Tp Vinh , Nghệ An
ÐT: 02388.690.690 Di động 02388.687.789
E-mail: Truyenthongkhcnna@gmail.com http://www.ngheandost.gov.vn
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Điện thoại: 02388.690.690 hoặc Mr Hòa 0977 550 600
Nghệ An, ngày……..tháng 12 năm 2017
Xác nhận của địa phƣơng
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đại diện đội dự thi
(Ký và ghi rõ họ tên)

