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KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Cuộc thi Em yêu Lịch sử” cấp trường lần thứ nhất  

Năm học 2022 - 2023 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 2140/KH-SGDĐT ngày 08/9/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Em yêu Lịch sử” cấp tỉnh lần thứ nhất, 

năm học 2022-2023; Công văn số 4764/UBND-VX ngày 07/9/2022 của UBND 

huyện Ninh Hải về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 232/BC-UBND ngày 

05/9/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số1337/KH-PGDĐT ngày 14/9/2022 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Em yêu Lịch sử” cấp 

huyện lần thứ nhất, năm học 2022-2023 

 Trường THCS Nguyễn Thái Bình  xây dựng Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Em 

yêu Lịch sử” dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở (THCS) như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tạo điều kiện để học sinh 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 yêu thích, hứng thú học tập và tìm hiểu môn Lịch sử; 

- Trường THCS Nguyễn Thái Bình  phát động Cuộc thi trong toàn thể học sinh từ 

lớp 6,7,8,9 và động viên học sinh tích cực 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 trường THCS 

Nguyễn Thái Bình . 

2. Thời gian tổ chức Cuộc thi: 

- Thời gian phát động Cuộc thi: Từ cuối tháng 9 năm 2022. 

- Thời gian học sinh gửi bài dự thi cấp trường (theo bộ phận thư viện cô Liên và 

cô Châu tổng phụ trách): Chậm nhất vào ngày 13/10/2022. 

- Giáo viên phân công chấm bài dự thi cấp trường 02 ngày 14,15/10/2022 (GV 

dạy môn Lịch sử)  

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

quả tổ chức Cuộc thi về Phòng GDĐT (theo bộ phận chuyên môn cấp học): Chậm 

nhất vào ngày 18/10/2022. 

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. 
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4. Hình thức thi: 

- Học sinh làm bài thi theo mẫu giấy của Sở GDĐT được gửi kèm theo đề; 

- Các câu trả lời được trình bày ngắn gọn, 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 :  

1. Tổ chức thực hiện 

1.1. Bộ phận chuyên môn Tổ xã hội  

Tham mưu lãnh đạo tổ chức các nội dung của Cuộc thi cấp trường; Lập kế 

hoạch, đề cử các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban giám khảo, xây dựng phương án, 

chọn bài đạt dự thi cấp huyện,... 

1.2. Bộ phận Tài chính, Văn phòng:  

Chuẩn bị điều kiện về kinh phí, về cơ sở vật chất, khen thưởng của Cuộc thi. 

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 chậm nhất là ngày 18/10/2022 cùng 

với danh sách thí sinh dự thi, kèm theo báo cáo công tác tổ chức Cuộc thi tại đơn vị. 

 (Lưu ý: Quá thời hạn trên Phòng GDĐT sẽ không nhận bài dự thi của các đơn vị gửi). 

1.3. GVCN, Tổng phụ trách  

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

dự thi trên tinh thần tự nguyện. 

 1.4.  Phân công nhiệm vụ : 

- Cô Trần Thị Đăng Châu, Trần Thị Mai Liên Phụ trách nhận bài  học sinh 

tham gia cuộc thi, nộp bài thi cấp huyện 

- Cô Nguyễn Thị Mịn, Cô Nguyễn Thị Lành, Nguyễn Chế Kim Hạnh; Thầy 

Nguyễn Văn Khoa: Phụ trách  hướng dẫn, bồi dưỡng, hổ trợ, giúp đỡ nội dung kiến 

thức theo nội dung câu hỏi có trong đề thi theo vị trí chuyên môn đang dạy học năm 

2022-2023 theo danh sách phân công chuyên môn, thành viên trong hội đồng giám 

khảo 

- Cô Nguyễn Thị Tình: hỗ trợ chèn hình ảnh minh họa hoặc các tư liệu liên quan có 

trong bài dự thi (nếu có)  

  2. Kinh phí tổ chức Cuộc thi:  Thực hiện theo qui định hiện hành. 
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 Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Em yêu Lịch sử” cấp trường lần thứ 

nhất, năm học 2022-2023. Lãnh đạo trường  yêu cầu các bộ phận, cá nhân liên quan  

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:    
- PGD (báo cáo);   

- TTCM;  

- HĐ thi đua;    

- Các bộ phận, cá nhân liên quan; 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

Nguyễn Trọng Thiện  

 


