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PHỤ LỤC 

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI SỨ MOS VIỆT NAM  

(Kèm theo Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới năm 2016) 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Đại sứ MOS Việt Nam là danh hiệu do Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Vô địch 

Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC (tại Việt Nam) và Tổng Giám đốc Microsoft 

Vietnam bổ nhiệm dành cho các thí sinh đạt giải nhất Quốc gia cuộc thi MOSWC 

của các nội dung thi Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 

2010, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2010 và Microsoft PowerPoint 

2013. 

Thời hạn bổ nhiệm Đại sứ là 12 tháng tính từ ngày ký quyết định trao danh 

hiệu. 

2. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA ĐẠI SỨ MOS NĂM 2016 

2.1. Nghĩa vụ 

Đại sứ MOS sẽ thực hiện sứ mệnh quảng bá và tuyên truyền về thông tin và 

hình ảnh của cuộc thi MOSWC đến đông đảo học sinh sinh viên Việt Nam, đồng thời 

truyền cảm hứng và đam mê rèn luyện kỹ năng tin học văn phòng cho thế hệ trẻ. Cụ 

thể: 

- Tham dự vào các hoạt động phát động, tổ chức của cuộc thi Vô địch Tin học 

Văn phòng Thế giới MOSWC trong năm kế tiếp bao gồm:  

+ Chương trình họp báo phát động cuộc thi; 

+ Hội thảo phát động cuộc thi tại các trường đại học, cao đẳng, THPT và THCS 

tại khu vực mình sinh sống hoặc tại các địa phương khác (nếu có thể sắp xếp được 

thời gian tham dự); 

+ Tham dự Lễ Khai mạc cuộc thi năm tới để khích lệ tinh thần thi đấu của các 

thí sinh tại Vòng loại Quốc gia; 

+ Tham dự Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi năm sau. 
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- Gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ các kỹ năng tin học văn phòng và các kinh nghiệm 

dự thi trong nước và thế giới thông qua các hoạt động: 

+ Giao lưu trực tuyến qua FanPage với các thí sinh dự thi MOSWC năm tới vào 

giai đoạn trước Vòng loại Quốc gia và trước Vòng chung kết Quốc gia; 

+ Gặp gỡ và chia sẻ trực tiếp các kinh nghiệm thi đấu quốc tế với 03 Đại sứ 

MOS năm tới tại Chương trình ôn luyện trước Vòng chung kết Thế giới. 

- Tham gia xây dựng và triển khai dự án “Nâng cao kỹ năng tin học văn phòng 

cho học sinh, sinh viên Việt Nam”:  

+ Thực hiện các clip hướng dẫn các thao tác thực hiện các kỹ năng Tin học văn 

phòng theo sở trường của mình;   

+ Viết các bài viết hướng dẫn các bạn sinh viên thực hiện các thao tác trên 

Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint. 

- Ghi lại “Nhật ký hành trình trở thành Đại sứ MOS” và Ban Tổ chức có thể sử 

dụng nhằm mục đích quảng bá cho hình ảnh Đại sứ và cuộc thi. 

- Tham gia vào các hoạt hoạt động ý nghĩa khác do Ban Tổ chức tổ chức. 

- Trong trường hợp các Đại sứ MOS năm 2016 vi phạm các quy định của Ban 

Tổ chức và không thực hiện theo các nghĩa vụ do Ban Tổ chức đã quy định, các Đại 

sứ có thể bị tước danh hiệu Đại sứ. 

2.2. Quyền lợi 

- Được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Lễ vinh 

danh các thí sinh đạt giải Quốc gia. 

- Được thay mặt học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự Vòng chung kết Thế 

giới. 

- Được nhận các giải thưởng theo quy định của Ban Tổ chức. 

- Được nhắc tên và sử dụng hình ảnh để quảng bá trong các hoạt động liên quan 

tới cuộc thi MOSWC và bài thi MOS với tư cách Đại Sứ MOS của Việt Nam. 

- Cơ hội được trở thành cộng tác viên và/hoặc nhân viên toàn thời gian của IIG 

Việt Nam và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel (tùy theo nhu cầu và năng lực). 

 


