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BCH ĐOÀN TỈNH AN GIANG
***
Số: 167-KH/TĐTN-TTNTH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”
lần thứ III, năm học 2019 - 2020
----------------------

Căn cứ Kế hoạch số 239-KH/TWĐTN-TNTH ngày 18/10/2019 của Ban
Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa
dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020”;
Căn cứ Chương trình liên tịch số 02/CTrLT-SGDĐT-ĐTN ngày 22/9/2016
giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
An Giang giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình liên tịch số 02/CTrLT-SGDĐTĐTN ngày 30/9/2019 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo về “Phối hợp hoạt động giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang năm học 2019 - 2020”;
Căn cứ Chương trình số 07-CTr/TĐTN-TTNTH ngày 05/9/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh Đoàn về “Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học
năm học 2019 - 2020”;
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa
dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn
2015 - 2030”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của Thủ
tướng Chính phủ, Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý
tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Bí thư
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Là hoạt động thiết thực của Đoàn viên, học sinh khối Trung học phổ
thông (THPT), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
(TTGDNN-GDTX) chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh,
sinh viên; 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 89 năm Ngày thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho Đoàn viên, học sinh; khơi dậy tinh
thần ham mê học lịch sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ
trong học tập, rèn luyện, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Yêu cầu
- Thông qua việc tổ chức cuộc thi tạo ra một phong trào học tập, tìm hiểu
về lịch sử Việt Nam trong học sinh các trường THPT, TTGDNN-GDTX theo
hướng đối mới cách tiếp cận lịch sử đối với học sinh.
Cuộc thi được tổ chức đảm bảo tính rộng khắp, lan tỏa, hấp dẫn, hiệu quả,
phù hợp với đối tượng là học sinh các trường THPT, TTGDNN-GDTX.
II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Tên gọi cuộc thi: “Tự hào Việt Nam”.
2. Đối tượng dự thi: học sinh các trường THPT, học sinh đang học
chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại các TTGDNN-GDTX trên
địa bàn tỉnh An Giang.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI
1. Phần thi kiến thức
1.1. Nội dung thi
- Kiến thức lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông.
- Kiến thức lịch sử, văn hóa các địa phương, dân tộc.
- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ
Chí Minh; lịch sử phong trào học sinh, sinh viên.
- Thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới.
1.2. Hình thức thi
- Thí sinh sử dụng máy vi tính tạo tài khoản thi tại website
www.tuhaovietnam.edu.vn để tham gia thi Vòng thi tuần, Vòng chung kết trực
tuyến (nếu được lựa chọn).
- Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc được tổ chức theo hình thức sân
khấu hóa.
1.3. Thời gian thi
- Vòng thi tuần:
+ Đợt 1: Từ 11/11/2019 đến 08/12/2019 (4 tuần).
+ Đợt 2: Từ 02/02/2020 đến 01/3/2020 (4 tuần).
+ Giữa hai đợt thi, Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức chương trình đố vui có
thưởng hàng ngày trên fanpage https://www.facebook.com/cuocthituhaovietnam.
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Chương trình đố vui có thưởng bắt đầu từ ngày 09/12/2019 và kết thúc vào ngày
01/02/2020. Phần thưởng cho mỗi bạn chiến thắng là 01 cuốn sách về lịch sử,
văn hóa Việt Nam.
- Vòng chung kết cấp tỉnh: dự kiến ngày 07/3/2020 (Thứ Bảy).
- Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc và trao giải: dự kiến từ ngày 21 22/3/2020 (Thứ Bảy và Chủ nhật).
2. Phần thi sản xuất video và phần thi thiết kế inforgraphic
2.1. Nội dung, hình thức (theo Thể lệ đính kèm).
2.2. Thời gian
- Nhận bài thi: Ban Tổ chức cuộc thi nhận các sản phẩm dự thi đến hết
ngày 29/02/2020. Các tác giả có tác phẩm dự thi, đăng ký tài khoản và gửi dự thi
trực tiếp tại website www.tuhaovietnam.edu.vn theo hướng dẫn tại trang chủ
website.
- Bình chọn: Người bình chọn tham gia bình chọn trên website
www.tuhaovietnam.edu.vn từ 09h00’ ngày 01/3/2020 đến 24h00’ ngày
07/3/2020.
- Chấm sơ khảo: Ban Giám khảo chấm sơ khảo vào ngày 09/3/2020, công
bố tác phẩm được vào Vòng chung khảo vào ngày 10/3/2020. 05 video, 05
inforgraphic được bình chọn nhiều nhất trên webiste của cuộc thi và 10 video,
10 inforgraphic do Ban Giám khảo Vòng sơ khảo lựa chọn sẽ được vào Vòng
chung khảo.
- Chấm chung khảo: Ban Giám khảo chấm chung khảo vào ngày
14/3/2020, công bố tác phẩm đạt giải vào ngày 16/3/2020.
- Trao giải: Ban Tổ chức trao giải thưởng vào ngày 22/3/2020.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Phần thi kiến thức
Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các thí sinh nằm trong nhóm
điểm số cao nhất có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất tính theo hệ thống
website, cụ thể như sau:
1.1. Giải thưởng Vòng thi tuần: Mỗi tuần, Ban Tổ chức sẽ trao giải:
- 01 giải Nhất trị giá 1.000.000đ.
- 09 giải Khuyến khích trị giá 500.000đ/giải.
1.2. Giải thưởng Vòng chung kết cấp tỉnh
Tại mỗi tỉnh, thành, Ban Tổ chức cuộc thi trao giải thưởng cho 03 thí sinh
có điểm số cao nhất trong thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất tính theo hệ
thống website của từng tỉnh, thành phố:
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- 01 giải Nhất trị giá 1.500.000đ.
- 01 giải Nhì trị giá 1.000.000đ.
- 01 giải Ba trị giá 500.000đ.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ quyết định thêm các hình thức
khen thưởng khác theo theo tình hình thực tế kết quả thi.
1.3. Giải thưởng Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc
- 01 giải Nhất trị giá 15.000.000đ.
- 01 giải Nhì trị giá 10.000.000đ.
- 01 giải Ba trị giá 5.000.000đ.
- 02 giải Khuyến khích trị giá 3.000.000đ/giải.
Các cá nhân đạt giải Nhất được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thưởng; các cá nhân đạt giải Nhì, Ba, Khuyến
khích được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và tiền thưởng.
1.4. Giải thưởng dành cho Đoàn trường: 01 giải cho Trường có học
sinh tham gia đông nhất trị giá 3.000.000đ.
1.5. Giải thưởng dành cho tỉnh, thành Đoàn
- 01 giải cho tỉnh, thành Đoàn có số học sinh tham dự cuộc thi nhiều nhất
trị giá 3.000.000đ.
- 01 giải cho tỉnh, thành Đoàn có tỉ lệ học sinh tham dự cuộc thi cao nhất
trị giá 3.000.000đ.
2. Phần thi sản xuất video và phần thi thiết kế inforgraphic
2.1. Phần thi sản xuất video
- 01 giải Nhất trị giá 15.000.000đ.
- 01 giải Nhì trị giá 10.000.000đ.
- 01 giải Ba trị giá 5.000.000đ.
- 02 giải Khuyến khích trị giá 3.000.000đ/giải.
- 01 giải cho tỉnh, thành Đoàn có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất trị
giá 3.000.000đ.
Các tác phẩm đạt giải Nhất được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thưởng; các tác phẩm đạt giải Nhì, Ba, Khuyến
khích được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và tiền thưởng.
2.2. Phần thi thiết kế inforgraphic
- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000đ.
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- 01 giải Nhì trị giá 5.000.000đ.
- 01 giải Ba trị giá 3.000.000đ.
- 02 giải Khuyến khích trị giá 2.000.000đ/giải.
- 01 giải cho tỉnh, thành Đoàn có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất trị
giá 3.000.000đ.
Các tác phẩm đạt giải Nhất được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiền thưởng; các tác phẩm đạt giải Nhì, Ba, Khuyến
khích được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn và tiền thưởng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tỉnh Đoàn
- Xây dựng và triển khai kế hoạch cuộc thi đến huyện, thị, thành Đoàn.
- Giao Ban Thanh Thiếu nhi Trường học làm thường trực để theo dõi, đôn
đốc, nhắc nhở các đơn vị tham gia tích cực cuộc thi và đánh giá nội dung thi đua
có liên quan.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT tạo điều
kiện thuận lợi để học sinh tham gia cuộc thi.
- Tổ chức Vòng chung kết cấp tỉnh phần thi kiến thức, đảm bảo chất
lượng tham gia cuộc thi.
- Tham mưu và tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh xuất sắc của tỉnh tham
gia Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc.
2. Ban Thường vụ huyện, thị, thành Đoàn
- Triển khai cuộc thi đến các Đoàn trường THPT, TTGDNN-GDTX, Đoàn
viên, học sinh gắn với đánh giá thi đua các Đoàn trường trực thuộc. Tuyên
truyền rộng rãi trong Đoàn viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; vận
động đông đảo học sinh tham gia cuộc thi, tham gia xem và bình chọn các video,
inforgraphic trên website của cuộc thi.
- Chỉ đạo Đoàn các trường THPT tham mưu Ban Giám hiệu tạo điều kiện
về phòng máy, đường truyền internet đảm bảo để học sinh tham gia cuộc thi;
phối hợp với Tổ bộ môn Tin học, Lịch sử của trường để hỗ trợ học sinh tham gia
cuộc thi.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng để tạo sự quan tâm về việc học lịch sử,
tìm hiểu văn hóa, truyền thống dân tộc trong học sinh THPT, TTGDNN-GDTX.
- Phối hợp với Ban Giám hiệu các trường THPT tạo điều kiện thuận lợi để
thí sinh xuất sắc của huyện, thị, thành phố tham gia tốt Vòng chung kết cấp tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc
“Tự hào Việt Nam” lần thứ III, năm học 2019 - 2020. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn
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đề nghị Ban Thường vụ huyện, thị, thành Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên
hệ với đồng chí Nguyễn Trung Tiến - Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi Trường học
Tỉnh Đoàn qua số điện thoại: 02963.856572 - 0941.500116 để được hướng dẫn,
hỗ trợ./.

Nơi nhận:
- Văn phòng I, II, Ban Thanh niên trường học,
Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên TWĐ;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Giám đốc, Phòng Chính trị Tư tưởng - Sở
GD&ĐT;
- Thường trực, các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn;
- BTV huyện, thị, thành Đoàn;
- Các Đoàn trường THPT;
- Lưu VP, TTNTH.
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Email:
tinhdoan@angiang.gov.vn
Cơ quan: Trung ương Đoàn
TNCS HCM
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