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PHỤ LỤC 2 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI SỨ MOS VIỆT NAM  

(Kèm theo Thể lệ Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới – Viettel 2022) 

 

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 Việt 

Nam bổ nhiệm dành cho các thí sinh đạt giải Nhất Quốc gia cuộc thi MOSWC với các 

nội dung thi Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, 

Microsoft Word (Microsoft 365 Apps và Office 2019), Microsoft Excel (Microsoft 365 

Apps và Office 2019), Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps và Office 2019). 

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

 

2. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI SỨ MOS NĂM 2022 

2.1. Quyền lợi 

- 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 (BTC). 

- 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 (tùy theo nhu cầu và năng lực). 

2.2. Nghĩa vụ 

Đại sứ MOS sẽ tham gia các hoạt động truyền thông và quảng bá nhằm mang 

cuộc thi MOSWC đến với 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 các hoạt động và sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi Vô địch Tin học 

văn phòng Thế giới (MOSWC) trong năm kế tiếp như: Lễ phát động, Hội thảo phát 

động, Lễ khai mạc, Lễ tổng kết… 

- Gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ các kỹ năng Tin học văn phòng và kinh nghiệm dự thi 

trong nước và thế giới thông qua các hoạt động như: giao lưu trực tuyến qua Fanpage 

MOS, thực hiện các clip/bài viết hướng dẫn thao tác Tin học văn phòng hữu ích, tích 

cực tham gia Group “Thành công cùng các nhà vô địch MOSWC” trên Facebook theo 

hướng dẫn của BTC, … 

- Ghi lại “Nhật ký hành trình trở thành Đại sứ MOS” và BTC 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 triển khai. 

- Đồng ý cho BTC sử dụng hình ảnh, tư liệu, tên tuổi của thí sinh cho mục đích 

truyền thông về cuộc thi. 

Nếu Đại sứ MOS năm 2022 vi phạm hoặc không thực hiện các quy định của Ban 

Tổ chức, Đại sứ có thể bị tước danh hiệu Đại sứ. 

 


