ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 919 /SGDĐT- GDTrH
Về tổ chức Hội thi “Đầu bếp trẻ” lần VII cho
học sinh THPT và học viên các TT.GDTX,
TT. GDNN-GDTX thành phố Thủ Đức
và các quận huyện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
-

Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);
Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Thủ Đức và các
quận, huyện.

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
tổ chức hội thi “Đầu bếp trẻ” lần VII dành cho học sinh Trung học phổ thông, học viên trung
tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm GDNN-GDTX thành phố Thủ Đức và các quận, huyện
theo kế hoạch cụ thể như sau
I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI
1 . Mục đích
- Tạo điều kiện cho các em học sinh tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng và trải nghiệm kỹ
năng nghề Đầu bếp, thông qua sân chơi vui, bổ ích, thiết thực; đồng thời nâng cao nhận thức của
học sinh về vai trò của việc đảm bảo dinh dưỡng trong những bữa ăn hằng ngày.
- Tạo sân chơi học thuật thường niên, cung cấp kiến thức dinh dưỡng cho học sinh.
- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng, tạo cơ hội để giáo viên và học sinh trao đổi kinh nghiệm
cũng như thể hiện kỹ năng và năng khiếu về ẩm thực.
- Góp phần định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh hiểu được nghề, biết tự đánh giá năng
lực để lựa chọn cho mình một ngành nghề tương lai phù hợp với sở thích, năng lực bản thân,
hoàn cảnh gia đình và nhu cầu thực tế của xã hội.
2. Đối tượng
Học sinh lớp 10, 11, 12 có năng khiếu, yêu thích nghề ở các trường THPT, học viên các
Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
3. Hình thức đăng ký
Mỗi cơ sở giáo dục (CSGD) có thể đăng ký 01 hoặc nhiều đội dự thi, số lượng đăng ký
dự thi không hạn chế, bao gồm 03 thí sinh/đội, trong đó cử 01 thí sinh làm đội trưởng, có khả
năng điều hành nhóm và năng lực về cách chế biến, trang trí món ăn. Các CSGD đăng ký trực
tuyến trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục của ngành trước ngày thứ Năm, 14/4/2022.
II. NỘI DUNG THI: gồm 02 vòng
1. Vòng Trải nghiệm:
1.1. Kiến thức dinh dưỡng: (Từ ngày 07/4 đến hết ngày 25/4/2022)
Học sinh truy cập trang web (https://daubeptre.vn) để đăng ký lập đội, cung cấp thông tin
theo yêu cầu để Ban tổ chức (BTC) cấp tài khoản, số báo danh. Hàng tuần, mỗi thành viên trong
đội có 01 lượt thi bằng hình thức làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính hoặc thiết bị di
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động có kết nối Internet. Nội dung kiến thức về dinh dưỡng, kỹ năng thực hành của môn nghề
Đầu bếp. Kết quả thi của mỗi đội được tính: Điểm tuần = tổng điểm thi trong tuần của 03 thành
viên. Kết quả các đội vào vòng chung kết sẽ được công bố trên trang web Sở, thông báo của Hội
thi). Ban tổ chức sẽ trao thưởng trong ngày chung kết hội thi cho mười đội có điểm số cao nhất
hàng tuần và 01 giải chung cuộc cho CSGD có số lượng đội dự thi trực tuyến nhiều nhất.
1.2. Kỹ năng thực hành (ngày 20/4 và 21/4/2022)
Các đội sẽ được hướng dẫn các kỹ năng sử dụng công cụ, kỹ năng thực hành theo quy
trình công nghệ; thực tập pha chế nước uống, chế biến các món ăn và trang trí bàn tiệc trong 01
ngày (20/4 hoặc 21/4/2022) bởi các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm của Trường Trung
cấp Du lịch, Khách sạn Saigontourist (STHC). Đảm bảo lịch thực hành của các đội theo đúng
thời gian quy định, có sự giám sát của Thầy, Cô giáo các đơn vị có thí sinh dự thi. Kế hoạch cụ
thể các đội dự thi được trải nghiệm thực tế, kỹ năng thực hành sẽ thông báo trên trang web Sở
GDĐT.
2. Vòng Chung kết (Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022)
Các đội thực hiện một bữa ăn theo quy định. Đội trưởng các đội dự thi có mặt để bốc
thăm vị trí thi (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên trang web Sở GDĐT).
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Ban tổ chức Hội thi sẽ trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân theo cơ cấu giải dưới đây
(Hội thi không thuộc các quy định về đối tượng và mức khuyến khích của Nghị quyết số
02/2021/NQ-HDND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố).
Giải thưởng vòng Chung kết (dự kiến): 01 giải Nhất; 03 giải Nhì; 06 giải Ba và 40 giải
Tư, bao gồm giấy khen, giải thưởng bằng hiện kim và hiện vật.
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM phối hợp với Chi nhánh
Công ty TNHH CALOFIC tại Hiệp Phước, TP. HCM tổ chức hội thi. Nhận được văn bản này,
đề nghị Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, các trường phổ thông có nhiều cấp học
(có cấp THPT), Giám đốc các Trung tâm GDTX và các Trung tâm GDNN-GDTX thành phố
Thủ Đức và các quận, huyện có kế hoạch triển khai thực hiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho
học sinh, học viên tham gia hội thi trên. Mọi chi tiết về hội thi, liên hệ Sở GDĐT, phòng Giáo
dục Trung học (Bà Cao Thị Tú Anh, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT, ĐTDĐ
0918.304.028)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc “để báo cáo";
- Ban Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH
CALOFIC tại Hiệp Phước, TP.HCM;
- Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch
SG-TNHH MTV;
- BGH trường STHC;
- Lưu : VP, GDTrH (Anh), GDTX-CNĐH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Bảo Quốc

