
 

 
  

                    TIÊU CHUẦN CHẤM ĐIỂM VÒNG SƠ KẾT CUỘC THI ƯỚC MƠ VIỆT  
 

Thí sinh sẽ được chấm điểm bởi BAN GIÁM KHẢO và KHÁN GIẢ. 
 

I. ĐIỂM CỦA KHÁN GIẢ: Tổng số điểm tối đa là 10 điểm 
A. Tiêu chuẩn chấm điểm:  

- Đầy đủ:  4 điểm  
- Đúng nhưng chưa cần hay:  3 điểm 
- Hay:  từ 1 đến 3 điểm 

 

B. Cách chấm điểm: 
- Gửi TEXT đến 562-713-2353 hoặc ghi vào phần COMMENTS của Youtube link 
      Xin đừng ghi điểm vào comment của Facebook 
- Ghi rõ số báo danh, họ và tên của thí sinh, sổ điểm (tối đa là 10) 
- Mỗi khán giả có thể chấm điểm cho nhiểu thí sinh, tuy nhiên chỉ có thể chấm điểm cho mỗi thí 

sinh 1 lần mà thôi 
 

C. Giải Đặc Biệt: 
Sẽ có giải thưởng dành cho thí sinh có nhiều khán giả chấm điểm nhất  
(chỉ đếm số người chấm, không tính số điểm) 
 

II. ĐIỂM CỦA BAN GIÁM KHẢO:  Tổng số điểm tối đa là 30 điểm 
A. Tiêu chuẩn chấm điểm:  

Thí sinh sẽ được BAN GIÁM KHẢO chấm điểm trên 3 phương diện: 
1. Nói :  10 điểm 

-   Giới thiệu tên của em:  2 điểm 
-   Giới thiệu tựa bài hát và tác giả:  2 điểm 
-   Giới thiệu tựa bài sẽ đọc và tác giả:  2 điểm 
-   Nói năng lễ phép, rõ ràng:  từ 1 đến 4 điểm 

2. Hát: 10 điểm 
-   Đầy đủ:  2 điểm  
-   Phát âm chuẩn:  2 điểm 
-   Đúng nhưng chưa cần hay:  2 điểm 
-   Hay:  từ 1 đến 4 điểm. 

3. Đọc: 10 điểm 
-   Nghe ra tiếng Việt:  4 điểm 
-   Phát âm chuẩn: 4 điểm 
-   Có diễn tả: từ 1 đến 2 điểm 

 

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM: 
Ban Giám Khảo sẽ gồm có 3 vị , điểm của mỗi vị  = 30% 
Tổng số điểm của Ban Giám Khảo    =  90% 
Điểm trung bình của tất cả khán giả = 10% 


