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ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

MICRO VÀNG  2018 

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

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018 

 
THỂ LỆ 

Cuộc thi "Micro Vàng 2018” 
––––––––––––– 

 

I. Đối tượng tham gia 

Là công dân Việt Nam từ 18 đến 40 tuổi có chất giọng hay, kỹ năng thể 
hiện nhiều loại giọng, có khả năng tương tác, dẫn dắt và làm chủ một chương 
trình radio; không đang trong tình trạng thi hành án, không bị các chứng bệnh về 
tâm thần. 

II. Hồ sơ đăng ký dự thi 

(Áp dụng cho tất cả thí sinh vượt qua được vòng sơ tuyển) 

- Bản sao CMND hoặc căn cước công dân có công chứng của cơ quan   
thẩm quyền. 

- 02 tấm hình 3x4. 

III. Quy chế thi 

- Thí sinh tham gia phải tuân thủ tất cả các quy định do Ban Tổ chức đề ra. 

- Phải tham dự đủ tất cả các vòng thi và chấp hành tốt nội quy thi. 

- Tất cả các dấu hiệu gian lận trong quá trình thi đều bị hủy bỏ tư cách thi.  

- Hình ảnh cá nhân và thông tin về cuộc thi được Ban Tổ chức toàn quyền 
sử dụng cho mục đích tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.  

-Thí sinh cam kết không công bố nội dung và kết quả thi lên các        
phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý của Ban Tổ chức, vi phạm sẽ 
mất quyền tiếp tục dự thi.  

- Thí sinh tự túc chi phí cá nhân: Di chuyển, ăn ở, tập luyện, trang phục 
trong suốt quá trình thi.  

- Trang phục tham gia các ngày thi không được in logo, hình ảnh của bất kỳ 
thương hiệu nào mà chưa có sự chấp thuận của Ban Tổ chức. 
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- Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi phải tuân thủ yêu cầu và chịu sự điều 
động của Ban Tổ chức (ví dụ như: tham gia các hoạt động xã hội, các cuộc biểu 
diễn quảng bá…) mà không yêu cầu thù lao, bồi dưỡng hoặc bất cứ điều kiện vật 
chất nào. Những trường hợp cụ thể, đặc biệt sẽ do Ban Tổ chức xem xét, quyết 
định. 

- Ban Tổ chức có quyền loại những thí sinh không đảm bảo các yêu cầu về 
chuyên môn, hoặc do thí sinh có những hành vi, phát ngôn, hoặc có vấn đề cá 
nhân về đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng, phương hại đến uy tín của cuộc thi. 
Ban Tổ chức cũng có quyền thay đổi về quy trình hoặc quy định vào bất kỳ lúc 
nào để phù hợp với diễn biến thực tế của cuộc thi. 

IV. Tiêu chí chấm thi  

- Điểm của các thí sinh ở tất cả các vòng thi được căn cứ trên yêu cầu về kỹ 
năng cần thiết đối với các cấp độ đánh giá tiêu chuẩn host trên Radio sau đây: 
(cấp độ từ thấp đến cao) 

+ Cấp độ 1: Đọc trôi chảy, tròn vành rõ chữ, diễn cảm. 

+ Cấp độ 2: Nói lưu loát, biểu cảm, dẫn dắt linh hoạt. 

+ Cấp độ 3: Nói lôi cuốn hấp dẫn, tương tác linh hoạt với thính giả, kiểm 
soát được diễn biến chương trình. 

+ Cấp độ 4: Nói và diễn cảm xúc theo từng thể loại chương trình, tạo nét 
riêng (phong cách). 

+ Cấp độ 5: Biết khơi thành câu chuyện, chia sẻ và định hướng được cảm 
xúc của thính giả.  

+ Cấp độ 6: Khả năng thay đổi nhận thức, hành vi thính giả (là speaker, 
am hiểu tâm lý, trải nghiệm, tạo linh hồn dẫn dắt, định hướng dư luận, điều chỉnh 
hành vi…). 

Lưu ý: Thí sinh có khả năng nói thuyết phục dí dỏm, hài hước, thể hiện trí 
tuệ sáng tạo sẽ đạt thêm điểm ưu thế.  

V. Tổ chức đánh giá và chấm điểm các vòng thi (thang điểm 10) 

1. Vòng sơ tuyển- Giọng nói Vượt trội 

- Thời gian: 9g00 - 11g30 và 14g00 - 17g00. 

- Tổ chức tại 04 địa điểm trên cả nước. Dự kiến:      

+ 26/7/2018: Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng 

+ 28/7/2018: Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội 

+ 31/7/2018: Đài Phát thanh – Truyền hình Sóc Trăng 
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+ 02/8/2018:  Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH). 

- Yêu cầu và nội dung thi: 

+ Thí sinh đến tham gia thi tuyển đúng ngày giờ và địa điểm quy định, điền 
phiếu thông tin dư thi và nhận số báo danh. 

Thí sinh có thời gian tối đa 02 phút chinh phục Ban giám khảo bằng giọng 
nói với bất kỳ nội dung nào: tự giới thiệu, đọc thơ, ca hát, độc thoại… 

- Tiêu chí chấm điểm: Căn cứ các kỹ năng cơ bản theo cấp độ 1 và 2 (theo 
phần IV) 

- Ban Giám khảo sẽ xét chọn 40 thí sinh (10 thí sinh/ khu vực tuyển sinh) 
tiến vào vòng trong.  

(Ban Tổ chức sẽ thông báo cho 40 thí sinh trúng tuyển qua điện thoại, 
email, Fanpage, trên sóng VOH và các Đài PTTH tổ chức sơ tuyển). 

2. Vòng Giọng nói Tài năng 

- Thời gian: 09g00 ngày 10/8/2018, được tổ chức thành mô hình cầu phát 
thanh tại đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, đài Phát thanh truyền hình Hà Nội 
và đài Tiếng nói nhân dân Thành phố 

- Yêu cầu và nội dung thi 

+ Thí sinh thể hiện khả năng nói diễn cảm trực tiếp tại Studio và tương tác 
cùng Ban Giám khảo.  

+ Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn các nội dung thi (dạng văn bản) để các thí sinh 
tự chọn và thể hiện khả năng giọng nói. 

+ Các thí sinh có quyền tự chọn đề thi cho mình và phải xác nhận lại với 
Ban tổ chức qua email trước ngày 05/8/2018 

+ Mỗi thí sinh tham gia 02 nội dung thi: 

1. Nói diễn cảm một nội dung do Ban Tổ chức chuẩn bị sẵn (hoặc do thí 
sinh tự chuẩn bị) trong thời gian 03 phút. 

2. Tương tác cùng Ban Giám khảo. 

- Tiêu chí chấm điểm: Căn cứ các kỹ năng cơ bản theo cấp độ 2 và 3. 

+ Ban Giám khảo chấm điểm và chọn 12 thí sinh tiến vào vòng trong.  

(Ban Tổ chức sẽ thông báo cho 12 thí sinh trúng tuyển qua điện thoại, 
email, Fanpage, trên sóng VOH). 

3. Vòng 2 - Giọng nói Tỏa sáng 

- Thời gian: 09g00 ngày 25/8/2018 tại Studio VOH. 
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- Yêu cầu và nội dung thi: 

+ Thí sinh bốc thăm thứ tự và lần lượt dự thi tại Studio VOH.  

+ Thí sinh tham gia 3 phần thi thể hiện 3 kỹ năng: 

1.  Kỹ năng tương tác bằng giọng nói: Thí sinh được chia cặp cùng       
tương tác với nhau trong 3 phút để Ban Giám khảo nhận xét, đánh giá. 

2. Kỹ năng trình bày nội dung theo một chủ đề bất kỳ do Ban Giám khảo 
đưa ra trong thời gian 3 phút. 

3. Sở trường giọng nói: Thí sinh thể hiện giọng nói sở trường của mình với 
nội dung và thể loại tự chọn trong 3 phút. 

- Tiêu chí chấm điểm: Căn cứ các kỹ năng cơ bản theo cấp độ 3, 4 và 5. 

+ Ban Tổ chức chọn 06 thí sinh lọt vào vòng Gala Micro Vàng, gồm: 

* Ban Giám khảo đánh giá, chấm điểm và chọn 04 thí sinh chính thức        
lọt vào Gala. 

* Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả bình chọn của thính giả để chọn thêm 02 
thí sinh vào Gala (thời gian bình chọn từ 14-18/10/2018). 

+ Ngày 18/10 kết thúc bình chọn và tất cả thí sinh trúng tuyển được công bố 
qua điện thoại, email, Fanpage và trên sóng VOH. 

+ Ngày 22-23/10: 06 thí sinh gặp gỡ Ban Giám khảo để chuẩn bị cho phần 
thi trong đêm Gala. 

4. Gala Micro Vàng – Tôn vinh giọng nói 

- Thời gian:   

+ Thời gian tập luyện: Ngày 22-23/10/2018 (Ban Tổ chức sẽ thông báo thời 
gian tập cụ thể cho các thí sinh). 

+ Chạy sân khấu: Ngày 24, 25/10/2018 (Ban Tổ chức sẽ thông báo thời gian 
tập cụ thể cho các thí sinh). 

+ Đêm Gala: 19g00 ngày 26/10/2018 tại Nhà hát VOH. 

- Yêu cầu và nội dung thi: 

+ 06 thí sinh được Ban Tổ chức tư vấn chọn nội dung thi phù hợp với khả 
năng và sở trường. 

+ Sau khi xác định nội dung thi, các thí sinh sẽ được khách mời huấn luyện 
và trợ giúp dàn dựng chương trình thi. 
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+ 06 nội dung thi trong đêm Gala được dàn dựng thành chương trình tổng 
thể để các thí sinh thể hiện điểm mạnh giọng nói của mình chinh phục khán giả 
và Ban Giám khảo.  

+ Tiết mục dự thi đêm Gala được hỗ trợ đạo cụ, khách mời, âm thanh ánh 
sáng… theo quy định của Ban Tổ chức. 

- Tiêu chí chấm điểm: Căn cứ cấp độ 4,5,6 cấp độ tiêu chuẩn host chuyên 
nghiệp trên Radio, 

+Ban Giám khảo chấm điểm và quyết định thí sinh xuất sắc nhất để trao 
Cúp Micro Vàng và các giải còn lại. 

+ Tổng đài bình chọn mở từ ngày 21/10 đến 15 phút trước khi kết thúc 
chương trình, thính giả bình chọn đúng thí sinh giành cúp Micro Vàng và có số 
người dự đoán đúng nhất sẽ nhận giải từ Ban Tổ chức.  

VI. Giải thưởng:  

- 01 MICRO VÀNG: 100 triệu + Cúp mạ vàng thật + Giấy chứng nhận. 

- 02 giải Nhì: 15 triệu/ giải + Kỷ niệm chương. 

- 03 giải Khuyến Khích: 03 triệu + Kỷ niệm chương. 

- 01 Giải thưởng dành cho thính giả bình chọn đúng thí sinh đoạt MICRO 
VÀNG 2018 là 01 triệu đồng. 

Ghi chú: Có thể có thêm các giải thưởng phụ do Ban Tổ chức quyết định 
dựa vào diễn biến cuộc thi.  

VI. Ban Giám khảo: 

- Nhà báo Công Vinh - Trường Ban giám khảo 

- MC Thanh Bạch - Ủy viên  

- Nghệ sĩ Tú Trinh - Ủy viên 

VII. Nghĩa vụ và quyền lợi của thí sinh 

- Thí sinh phải thực hiện đúng thủ tục đăng ký dự tuyển cũng như các      
quy định của Ban Tổ chức trong quá trình diễn ra cuộc thi. 

- Thí sinh có trách nhiệm luyện tập và dự thi đầy đủ, đúng giờ theo             
kế hoạch của Ban Tổ chức. 

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị các phương tiện và điều kiện cần thiết để thí sinh 
hoàn thành nội dung thi: Studio, khu vực tập luyện, khách mời, đạo cụ… 

 - Ban Tổ chức sẽ cấp chứng nhận chuẩn host trên Radio cho thí sinh        
lọt vào vòng Gala Micro Vàng – Tôn vinh giọng nói. 
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 - Quán quân MICRO VÀNG 2018 sẽ ký hợp đồng độc quyền với VOH 
trong 02 năm kể từ ngày đăng quang./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc VOH; 
- Ban Tổ chức; 
- Lưu: VT. TTQC&DVPT, HL. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Lê Công Đồng 
 

 

 

 

 

  


