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KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Cuộc thi Em yêu Lịch sử” 

cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2022 - 2023 

 

Thực hiện Thông báo số 249/TB-VPUB ngày 15/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Long Biên tại Hội nghị nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử ở trường 

Trung học phổ thông; Công văn 2092/SGDĐT-NVDH ngày 30/8/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-

2023; Sở GDĐT ban hành Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Em yêu Lịch sử” (sau đây gọi 

tắt là Cuộc thi) dành cho học sinh các trường Tiểu học (TH), Trung học cơ sở (THCS), 

Trung học phổ thông (THPT) và học viên trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng 

nghiệp (TTGDTX-HN) tỉnh như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tạo điều kiện để học sinh, học viên tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ 

nước của dân tộc Việt Nam, từ đó nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác 

định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai tham gia xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp; 

- Giúp học sinh, học viên yêu thích, hứng thú học tập và tìm hiểu môn Lịch 

sử; 

- Các cơ sở giáo dục (các trường TH, THCS, THPT và trung tâm GDTX-HN 

tỉnh) phát động Cuộc thi trong toàn thể học sinh, học viên và động viên học sinh, 

học viên tham gia. 

II. Đối tượng, thời gian, nội dung, hình thức thi 

1. Đối tượng tham dự Cuộc thi  

- Học sinh hiện đang học tại các trường Tiểu học, THCS và THPT của tỉnh; 

- Học viên đang học tại trung tâm GDTX - HN tỉnh. 

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi 

- Thời gian phát động Cuộc thi tại các cơ sở giáo dục: Từ cuối tháng 9 năm 

2022; 

- Thời gian gửi bài dự thi, danh sách thí sinh dự thi cấp tỉnh và Báo cáo kết 

quả tổ chức Cuộc thi về Sở GDĐT (bộ phận Giáo dục Trung học, phòng Nghiệp 

vụ Dạy và học): Chậm nhất vào ngày 2/11/2022; 

- Giai đoạn 1: Làm đề tại Sở GDĐT: Từ ngày 10/9/2022 đến hết ngày 

24/9/2022.  

- Giai đoạn 2: Chấm bài dự thi cấp tỉnh:  

+ Cấp Tiểu học: Từ ngày 7/11/2022 đến hết ngày 13/11/2022.  
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+ Cấp Trung học cơ sở: Từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 20/11/2022.  

+ Cấp Trung học phổ thông: Từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 27/11/2022.  

- Thời gian thông báo kết quả thi và Bế mạc Cuộc thi cấp tỉnh: Dự kiến 

ngày 30/11/2022. 

3. Nội dung thi 

Sở GDĐT sẽ gửi các gói đề thi và mẫu giấy làm bài thi cho từng cấp học về 

các cơ sở giáo dục vào tuần cuối tháng 9 năm 2022. 

4. Hình thức thi 

- Học sinh, học viên làm bài thi theo mẫu giấy của Sở GDĐT được gửi kèm 

theo đề; 

- Các câu trả lời được trình bày ngắn gọn, viết tay (đối với học sinh Tiểu 

học) hoặc đánh máy vi tính một mặt (theo mẫu) trên khổ giấy A4 (không quá 05 

trang); 

- Trong các bài dự thi, khuyến khích sử dụng hình ảnh minh họa hoặc các tư liệu 

liên quan (không giới hạn số trang), phù hợp với nội dung. Không được sao chép các 

nội dung đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội và sao chép bài làm lẫn nhau. 

III. Tổ chức thực hiện, kinh phí và cơ cấu giải thưởng 

1. Tổ chức thực hiện 

1.1. Phòng Nghiệp vụ Dạy và học (Bộ phận Giáo dục Tiểu học, Giáo 

dục Trung học) 

Tham mưu tổ chức các nội dung của Cuộc thi cấp tỉnh: Lập kế hoạch, 

thành lập Ban Tổ chức, Ban ra đề, Ban giám khảo, xây dựng phương án, cách 

thức tổ chức, xét giải Cuộc thi,... 

1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Phối hợp với bộ phận Giáo dục Trung học chuẩn bị điều kiện về kinh phí 

phục vụ Cuộc thi. 

1.3. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Phối hợp với bộ phận Giáo dục Trung học, Phòng Kế hoạch - Tài chính 

chuẩn bị các nội dung về cơ sở vật chất, khen thưởng của Cuộc thi. 

1.4. Các phòng GDĐT, trường, trung tâm trực thuộc Sở GDĐT 

- Phát động trong toàn thể học sinh, học viên của đơn vị và động viên học 

sinh, học viên tham gia dự thi trên tinh thần tự nguyện. 

- Các trường TH, THCS thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi 

cấp trường tổ chức chấm bài dự thi của học sinh và gửi bài về phòng GDĐT.  

- Phòng GDĐT thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi và tổ 

chức chấm để lựa chọn bài dự thi (số lượng bài thi đính kèm theo Kế hoạch này) 

cùng với danh sách thí sinh dự thi cấp tỉnh gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh 

(qua phòng Nghiệp vụ Dạy và học), kèm theo báo cáo công tác tổ chức Cuộc thi 

tại phòng GDĐT chậm nhất là ngày 2/11/2022. 

- Các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX - HN tỉnh thành lập Ban tổ 

chức, Ban Giám khảo Cuộc thi cấp trường và tổ chức chấm để lựa chọn bài dự 
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thi (số lượng bài thi đính kèm theo Kế hoạch này) cùng với danh sách thí sinh dự 

thi cấp tỉnh gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua phòng Nghiệp vụ Dạy và 

học), kèm theo báo cáo công tác tổ chức Cuộc thi tại trường chậm nhất là ngày 

2/11/2022.  

(Quá thời hạn trên Sở GDĐT sẽ không nhận bài dự thi của các đơn vị 

gửi). 

  2. Kinh phí tổ chức Cuộc thi:  Thực hiện theo qui định hiện hành. 

  3. Giải thưởng của Cuộc thi 

  3.1. Giải cá nhân 

- Giải Nhất: 10 giải (03 giải dành cho học sinh cấp TH, 03 giải dành cho 

học sinh cấp THCS, 03 giải dành cho học sinh cấp THPT, 01 giải dành cho học 

viên GDTX); 

- Giải Nhì: 16 giải (05 giải dành cho học sinh cấp TH, 05 giải dành cho học 

sinh cấp THCS, 05 giải dành cho học sinh cấp THPT, 01 giải dành cho học viên 

GDTX); 

- Giải Ba: 25 giải (08 giải dành cho học sinh cấp TH, 08 giải dành cho học 

sinh cấp THCS, 08 giải dành cho học sinh cấp THPT, 01 giải dành cho học viên 

GDTX); 

- Giải Khuyến khích: Số giải tùy theo chất lượng bài dự thi. 

3.2. Giải tập thể 

09 giải (03 giải dành cho cấp TH, 03 giải dành cho cấp THCS, 03 giải dành 

cho cấp THPT, GDTX) cho đơn vị có số lượng bài tham đúng quy định, có 

nhiều bài dự thi đoạt giải và tổ chức Cuộc thi tốt nhất. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Em yêu Lịch sử” cấp tỉnh lần thứ 

nhất, năm học 2022-2023. Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc; nếu có vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh về Sở 

GDĐT (qua bộ phận GDTH, số điện thoại: 3.831850; GDTrH, điện thoại số: 

3.921607 - 3.831848) để được giải đáp và thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (báo cáo);   

- Hội khuyến học tỉnh;                                                     

- GĐ và PGĐ Sở GDĐT;  

- Công đoàn ngành GD; 

- Hội đồng thi đua ngành GD;    

- Các phòng GDĐT huyện, thành phố;                                                                                      

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở;    

- Website Sở GDĐT;    

- Lưu: VT; NVDH: GDTH (01 bản), GDTrH (04 bản). 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Kế hoạch số:           /KH-SGDĐT ngày      tháng  9  năm 2022 

 của Sở GDĐT Ninh Thuận) 

 

SỐ LƯỢNG NỘP BÀI DỰ THI “CUỘC THI EM YÊU LỊCH SỬ” 

CẤP TỈNH LẦN THỨ NHẤT, NĂM HỌC 2022-2023 

 

I. CẤP TIỂU HỌC 

Stt Phòng GDĐT Số lượng bài Ghi chú 

1 TP Phan Rang-Tháp Chàm 120  

2 Huyện Ninh Phước  120  

3 Huyện Ninh Sơn 100  

4 Huyện Ninh Hải 80  

5 Huyện Thuận Nam 80  

6 Huyện Thuận Bắc 80  

7 Huyện Bác Ái 80  

8 THPT iSchool 20  

9 TH, THCS, THPT Hoa Sen 20  

TỔNG CỘNG 700  
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II. CẤP TRUNG HỌC SỞ SỞ 

Stt Phòng GDĐT Số lượng bài Ghi chú 

1 TP Phan Rang-Tháp Chàm 150  

2 Huyện Ninh Phước  150  

3 Huyện Ninh Sơn 150  

4 Huyện Ninh Hải 150  

5 Huyện Thuận Nam 100  

6 Huyện Thuận Bắc 100  

7 Huyện Bác Ái 100  

8 THPT iSchool 20  

9 TH, THCS, THPT Hoa Sen 20  

10 THCS, THPT Đăng Chí Thanh 30  

11 PTDTNT Pinăng Tắc 30  

12 THCS, THPT Trần Hưng Đạo 30  

13 THCS, THPT Nguyễn Văn Linh 30  

14 THCS, THPT Bác Ái 30  

TỔNG CỘNG 1.090  
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III. CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Stt Trường, trung tâm Số lượng bài Ghi chú 

1 THCS, THPT Đăng Chí Thanh  50  

2 THPT Lê Duẩn 50  

3 THPT An Phước 80  

4 PTDTNT Pinăng Tắc 50  

5 THPT Phạm Văn Đồng 50  

6 THPT Tôn Đức Thắng 50  

7 THPT Phan Chu Trinh 50  

8 THPT Nguyễn Huệ 50  

9 THPT Ninh Hải 70  

10 THCS, THPT Bác Ái 50  

11 THPT DTNT tỉnh 50  

12 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 100  

13 THCS, THPT Nguyễn Văn Linh 70  

14 THPT Tháp Chàm 80  

15 THPT Nguyễn Trãi 100  

16 THPT Trường Chinh 50  

17 THPT Chu Văn An 100  

18 THPT Nguyễn Du 80  

19 THPT Phan Bội Châu 50  

20 THCS, THPT Trần Hưng Đạo 50  

21 THPT iSchool 
30  

22 TH, THCS, THPT Hoa Sen 
30  

23 TT GDTX- HN tỉnh 30  

 TỔNG CỘNG 1370  
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