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KẾ HOẠCH
Triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch, sử truyền thống huyện Ba Vì"
nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập huyện Ba Vì (26/7/1968-26/07/2018)
ngành GD&ĐT huyện Ba Vì
Thực hiện Kế hoạch số: 239 /KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND
huyện, Kê hoạch số: 114- KH/HU ngày 08/01/2018 của Huyện ủy Ba Vì về việc
triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu lịch, sử truyền thống huyện Ba Vì" nhân dịp kỷ
niệm 50 năm thành lập huyện Ba Vì (26/7/1968-26/07/2018), Phòng GD&ĐT
xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.
- Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, viên chức
và học sinh trong toàn ngành GD&ĐT Ba Vì hiểu rõ hơn về lịch sử xây dựng và
phát triển của huyện Ba Vì. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ
gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương, đất
nước; nâng cao hơn nữa niềm tin, lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng
bộ huyện, truyền thống lịch sử cách mạng của huyện Ba Vì anh hùng; cổ vũ tinh
thần yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, ý trí quyết chiến, quyết thắng trong sự
nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quyết tâm xây
dựng quê hương Ba Vì ngày càng giàu đẹp, văn minh.
- Là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng ôn lại truyền thống, tôn
vinh, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ
trang chiến sỹ và nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là dịp để giáo dục truyền thống
cho CBGV, nhân viên, đặc biệt là các em học sinh, để tiếp tụ phát huy truyền
thống cha ông; là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành
lập huyện Ba Vì (26/07/1968- 26/07/2018).
2. Yêu cầu.
- 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS trong huyện tổ chức
tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng Cuộc thi đến cán bộ, giáo viên,
nhân viên và các em học sinh. Tích cực hưởng tham gia Cuộc thi, chống các
biểu hiện tham gia chiếu lệ, hình thức, chạy theo thành tích.
- Quá trình tổ chức Cuộc thi phải đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu
quả.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI THƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung.
- Chủ đề cuộc thi: “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống huyện Ba Vì”.
- Nội dung cuộc thi: Trả lời các câu hỏi do ban tổ chức cuộc thi đưa ra

ủy).

(Phòng GD&ĐT sẽ thông báo sau khi nhận được câu hỏi của Huyện

2. Hình thức: Thi viết
3. Đối tượng dự thi:
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, công chức, viên chức, đang công tác
tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS trong huyện và Phòng
GD&ĐT; học sinh tiểu học, THCS, THPT
4. Quy định dự thi.
- Bài viết chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, có dấu; hình thức viết tay
hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ; đóng quyển khổ A4, đánh số trang theo
thứ tự, không hạn chế số lượng trang, hình ảnh minh họa;
- Bài dự thi phải có bìa (ghi rõ thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm
sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại liên lạc); tiêu đề: BÀI DỰ THI TÌM
HIỂU LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG HUYỆN BA VÌ; Bài dự thi phải được
đóng quyển, khoảng cách lề trái 3,5cm, lề phải 1,5cm, khoảng cách trên 2,5cm,
dưới 2,5cm;
- Các bài dự thi sao chép dưới mọi hình thức đều không hợp lệ;
- Kết thúc thời gian thi các trường báo cáo kết quả triển khai cuộc thi, tổng
hợp số lượng bài dự thi cấp trường, cấp huyện về Phòng GD&ĐT để làm căn cứ
đánh giá thi đua.
III. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian tiến hành: Từ tháng 01/2018 đến 03/05/2018.
2. Cách thức tổ chức.
2.1 Trường Mầm non: Phát động Cuộc thi đến 100% CBQL, GV, nhân
viên tham gia dự thi, tổ chức chấm vòng 1 (cho điểm), lựa chọn 05 bài xuất sắc
nhất gửi về chấm vòng 2 tại phòng GD&ĐT (Đ/c Cường nhận trước ngày
03/05/2018).
2.2 Trường Tiểu học, THCS, PTCS: Phát động Cuộc thi đến 100%
CBGV, nhân viên và học sinh tham gia dự thi, tổ chức chấm vòng 1 (cho điểm)
bài dự thi của CBQLGVNV và học sinh; mỗi trường chọn ra 05 bài của
CBQLGVNV, 03 bài của học sinh xuất sắc nhất gửi về chấm vòng 2 tại phòng
GD&ĐT (Đ/c Cường nhận trước ngày 03/05/2018).
2.3 Phòng GD&ĐT: Phát động Cuộc thi đến 100% các trường Mầm
non, Tiểu học, THCS, PTCS trong huyện tham gia dự thi, tổ chức chấm chọn ra
40 bài của học sinh, 10 bài của cán bộ, giáo viên xuất sắc nhất tham gia dự thi
cấp Huyện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với phòng GD&ĐT.
- Xây dựng Kế hoạch, triển khai Cuộc thi tới các trường Mầm non, Tiểu
học, THCS, PTCS trong huyện, thành lập Ban giám khảo cấp huyện, chấm và
lựa chọn 40 bài tiểu biểu của học sinh, 10 bài tiêu biểu của CBGV tham gia thi
cấp Huyện
- Tập hợp số bài dự thi cấp trường và cấp Ngành báo cáo Huyện ủy Ba Vì,
xem xét thi đua đối với các trường vào cuối năm học 2017-2018.
- Nộp bài dự thi cấp Huyện về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày
08/05/2018.

2. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS.
- Để đảm bảo thời gian của Cuộc thi, giúp CBQLGVNV sư tầm tài liệu
Hiệu trưởng phải triển khai ngay kế hoạch này; xây dựng kế hoạch của đơn vị
tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, công bố thể lệ Cuộc thi
đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.
- Tổ chức chấm bài dự thi cấp trường, báo cáochất lượng, số lượng bài dự
thi cấp trường, cấp Ngành về phòng GD&ĐT qua Email: cuongndbv@hanoiedu.vn (Đ/c Cường nhận) trước ngày 03/05/2018
- Có hình thức thi đua, khen thưởng nhằm động viên khích lệ cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh tích cực tham gia cuộc thi đủ về số lượng với chất
lượng cao nhất.
Nhận được Kế hoạch này đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực
hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Trong quá trình triển khai có gì vư;ngs
mắc đề nghị gửi văn bản về phòng GD&ĐT./.
Nơi nhận:
- HU, UBND huyện (để b/c)
- TP/PTP;
- Các trường MN, TH, THCS (để t/h);
- Tổ Giáo vụ MN,TH, THCS, HC;
- Cổng thông tin điện tử của PGD;
- Lưu VT, đ/c Cường.
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