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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Em yêu lịch sử Quê hương” huyện Lý Nhân - năm 2018
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hội thi “Em yêu lịch sử Quê hương” được tổ chức nhằm giáo dục các
em học sinh lòng yêu nước, tự hào dân tộc; nắm được những mốc lịch sử quan
trọng của Việt Nam. Đặc biệt, tìm hiểu về lịch sử thời nhà Trần, những tướng
nhà Trần và tướng Trần Hưng Đạo trong quá trình dựng nước và giữ nước.
- Học sinh hiểu về truyền thống lịch sử địa phương; về các ngày lễ lớn
trong năm, các di tích lịch sử, các danh nhân, anh hùng dân tộc,... từ đó các em
yêu thích, tìm hiểu và học môn Lịch sử tốt hơn.
- Giáo dục cho các em biết yêu quý, kính trọng bảo tồn và phát huy những
giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc, hình thành trong các em tinh
thần đoàn kết, tương thân tương ái.
- Tạo sân chơi bổ ích cho các em học sinh và là cơ hội để các em giao lưu,
học tập và trao đổi kinh nghiệm.
2. Yêu cầu
- Hội thi phải đảm bảo vui tươi, lành mạnh, sáng tạo, mang tính giáo
dục cao.
- Nội dung thi phải phù hợp với đối tượng, tâm lý học sinh tạo sự đoàn kết
và không khí thi đua, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Hội thi phải được triển khai từ cấp trường để thu hút đông đảo học sinh
tham gia và chọn cử được những học sinh xuất sắc tham dự Hội thi cấp huyện.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Nội dung
Tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:
- Lịch sử Việt Nam trong chương trình sách giáo khoa từ lớp 7 đến lớp 9.
- Lịch sử địa phương.
- Một số tướng có công thời nhà Trần.
- Thân thế và sự nghiệp của Trần Hưng Đạo.
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- Tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc, quy mô đền Trần Thương và Lễ hội đền
Trần Thương.
2. Hình thức thi và cách tính điểm
2.1. Hình thức thi: “Rung chuông vàng”
- Ban tổ chức sẽ đưa ra 30 câu hỏi xoay quanh các sự kiện của lịch sử Việt
Nam, của địa phương. Đặc biệt, tìm hiểu về lịch sử thời nhà Trần, đền Trần
Thương, một số tướng nhà Trần và tướng Trần Hưng Đạo trong quá trình dựng
nước và giữ nước.
- Thời gian: Mỗi thí sinh dự thi sẽ có 10 giây để trả lời các câu hỏi của
Ban tổ chức đưa ra.
2.2. Cách tính điểm
a. Phần thi dành cho thí sinh.
* Vòng 1: Từ câu số 1 đến câu số 10: mỗi câu thí sinh trả lời đúng được
1,0 điểm. Thí sinh nào trả lời sai 3/10 câu hỏi sẽ bị loại khỏi Hội thi.
* Vòng 2: Từ câu số 11 đến câu số 20: mỗi câu học sinh trả lời đúng được
2,0 điểm. Thí sinh nào trả lời sai 2/10 câu hỏi sẽ bị loại khỏi Hội thi.
- Sau 2 vòng thi nếu trường nào có học sinh bị loại sẽ được cử 01 học sinh
lên tham gia trò chơi để cứu hộ học sinh của trường mình.
Luật chơi như sau:
- Tên trò chơi “Nhảy bao chuyển cờ”.
- Thời gian chơi: 01 phút.
- Luật chơi: Mỗi lần chơi có 5 trường tham gia trò chơi, mỗi trường có
học sinh bị loại cử 1 cổ động viên (học sinh) của trường mình lên tham gia trò
chơi cụ thể như sau: Học sinh sẽ nhảy bao từ điểm xuất phát để lấy cờ trên bàn
(quãng đường khoảng 10m) sau đó quay lại điểm xuất phát và cắm cờ vào lọ,
mỗi lá cờ được cắm vào lọ sẽ tương ứng cứu được 1 bạn học sinh của trường
mình trở lại sàn thi đấu.
* Vòng 3: Từ câu số 21 đến câu số 30: mỗi câu thí sinh trả lời đúng được
3,0 điểm. Thí sinh nào trả lời sai 1/10 câu hỏi sẽ bị loại khỏi Hội thi.
b. Phần thi dành cho cổ động viên: Có 5 câu hỏi dành cho các cổ động
viên. Mỗi câu trả lời đúng, cổ động viên sẽ được nhận một phần thưởng của ban
tổ chức Hội thi.
III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐĂNG KÍ DANH
SÁCH HỌC SINH
1. Thi cấp trường
Các trường THCS tổ chức Hội thi “Em yêu lịch sử Quê hương” xong
trước ngày 17/9/2018 (thứ hai).
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2. Thi cấp huyện
2.1. Đối tượng
Là các em học sinh khối lớp 8 và khối lớp 9 của các trường THCS trong
toàn huyện.
2.2. Thời gian
Từ 7h30’ ngày 22 tháng 9 năm 2018 (ngày 13/8 ÂL - thứ bẩy).
2.3. Địa điểm
Tại sân đền Trần Thương, xã Nhân Đạo.
2.4. Đăng kí danh sách học sinh:
- Số học sinh tham gia: 100 em.
- Mỗi trường đăng kí 4 học sinh.
- Danh sách gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/9/2018 theo
mẫu đính kèm bằng văn bản dấu đỏ và qua email: nnanhpgd.ln@hanam.edu.vn
(nếu trường nào thay đổi danh sách phải thông báo về BTC trước khi diễn ra
Hội thi 3 ngày).
*Lưu ý:
- Các trường dự thi phải trang bị cho mỗi thí sinh dự thi bảng phooc trắng
có kích thước 30cm x 40cm và bút dạ màu xanh.
- Các thí sinh dự thi mặc đồng phục học sinh của nhà trường
- Mỗi trường cử 06 học sinh tham gia cổ động viên tham gia Hội thi mặc
đồng phục và đội mũ mang tên của trường mình.
IV. QUY ĐỊNH CHUNG, KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI VÀ KỶ LUẬT
1. Quy định chung đối với học sinh dự thi
- Trong quá trình diễn ra Hội thi nếu BTC phát hiện thí sinh nào không
trung thực thì sẽ bị loại khỏi Hội thi.
- Khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi xong, thí sinh có 10 giây suy
nghĩ để trả lời. Trong 10 giây đó, thí sinh phải ngồi ngay ngắn, hai tay cầm bảng
chữ để trước mặt, tuyệt đối không được nói chuyện, không được trao đổi và
không được di chuyển bảng chữ.
- Khi người dẫn chương trình báo hết giờ, tất cả thí sinh đưa bảng lên cao
bằng hai tay. Nếu đưa chậm hoặc đổi bảng chữ khi đã hết giờ thì sẽ bị loại khỏi
Hội thi.
2. Khen thưởng
- Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham dự Hội thi.
- Ban tổ chức trao giải:
+ Giải tập thể: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.
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+ Giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.
- BTC cấp giấy chứng nhận cho 12 thí sinh xuất sắc nhất Hội thi.
3. Khiếu nại và kỷ luật
- Bộ phận giám sát thí sinh dự thi có quyền quyết định và chịu trách
nhiệm với BTC Hội thi về quyết định của mình nếu có khiếu nại.
- Sau mỗi vòng thi, nếu trường nào có ý kiến khiếu nại thì phải báo cáo
kịp thời, trực tiếp gặp BTC Hội thi. Sau khi kết thúc Hội thi mọi ý kiến,
thắc mắc sẽ không được giải quyết.
- Nếu thí sinh vi phạm một trong những quy định của BTC Hội thi thì sẽ
bị loại khỏi Hội thi tùy theo mức độ vi phạm.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa & Thông tin phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo
huyện tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện kế hoạch, thành lập Ban tổ
chức, Ban giám khảo.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng dự toán tổ chức thực hiện;
chuẩn bị các văn bản, tổ chức Hội thi, xây dựng Thể lệ Hội thi cấp huyện, tổ tư
vấn câu hỏi thi, tài liệu tham khảo, chỉ đạo các trường THCS trong toàn huyện
thực hiện đúng kế hoạch.
3. Ban quản lý di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương tạo mọi điều
kiện thuận lợi để Hội thi thành công tốt đẹp.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Em yêu lịch sử Quê hương”. Đây
là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của ngành Văn hóa & Thông tin, ngành
Giáo dục & Đào tạo chào mừng Lễ hội đền Trần Thương năm 2018, đồng thời
hướng các em học sinh tham gia vào các hoạt động bổ ích góp phần giáo dục
truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Ban tổ chức Hội thi huyện đề nghị các đơn
vị triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả./.
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