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KE HOACH PHOI HqP 
T chfrc Cuc thi "Tim hiu di tIch ljch sfr each mng 

trên ala bàn tinh Tuyên Quang" nãm 2022 

Can cr Nghj quy& s 29-NQ/TU ngày 16/6/2021 cüa Ban Ch.p hành 
Dãng bi tinh Tuyên Quang ye phát triên du 1ch trâ thành ngành kinh tê quan 
tr9ng cüa tinh; 

Can cir Quy& djnh s 426/QD-TJBND ngày 30/7/2021 cüa Uy ban nhn 
dan tinh v Ban hàrih dé an phát triên du ljch tinh Tuyên Quang den näm 2025, 
djnh hixàng den nãm 2030; 

Can cir Quyt djnh s 828/QD-UBND ngày 20/12/2021 cüa U' ban nhân 
dan tinh v giao chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê - xâ hi và dçr toán ngãri sách 
nhà nuOc nãm 2022; 

Thirc hin Chi.rcmg trinh cong tác nàm 2022, S& Van hóa, Th thao và Du 
ljch pMi hçp vâi Tinh doàn Thanh niên to chxc CuQc thi "Tim hiéu di tIch ifch th 
cách mgng trên dja bàn tinh Tuyên Quang" (sau ã'áy viêt tat là C'uc tin), cii the 
nhis sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 
1. Mite dIch 

- Cuc thi nhm khuyn khIch mci nguôi tim hiu, trãi nghim và vi& các bâi 
thuyêt minh giOi thiu ye giá trj các di tIch 1.jch sfr cách mng trén dja bàn tinh dê 
quãng bá, giài thiu cho khách thäm quan du ljch khi den Tuyên Quang. 

- La chn nh&ng bài vit hay có sirc lôi cun và d 1i n tuçng cho nguôi 
nghe lam tix 1iu phic vi cho vic hithng dan, thuyêt minh tai  các diem di tIch 
lich sü van hóa trên dia bàn tinh. 

- Gop phn giáo diic truyn thng cách mang, nim ti hào cüa nhân dan v 
tam vóc, giá tn các di tIch ljch sir cách mng, tr do nâng cao thüc, trách nhim 
cüa nguYi dan trong vic giü gin, bâo ton và phát huy các di tIch ljch sü cüa tinh 
Tuyên Quang. 

2. Yêu cu 

- Ni dung các bài thi vit thuyt minh, gii thiu dr thi phãi dam bâo tInh 
chInh xác ye ljch sir, ngan gçn, xüc tIch, hp dn có tInh thuyt phic cao, t?o 
ducic an tuong vâ cam xüc sâu sac cho ngi.r&i d9c hoc nguvi nghe. 

- Th 1 Cuôc thi phài dtrçc ph bin rng rãi tren các phixcmg tin thông tin 
di chiing, mang xã hi dê thu hut dugc nhiêu ngiiOi tham gia cuc thi. 
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- T chüc cuc thi phãi dam bão tInh thit thrc, cong bAng, cht !ucYng, 
hiu qua. 

II. TH€fl GIAN, IMA DIEM, DO! TI1qNG DV THI 
1. Thôi gian 

- Phát dng Cuc thi: Hoãn thành tnrâc ngày 19/5/2022. 

- Vông sa khào: Hoàn thành truâc ngày 3 0/7/2022. 

- Vông chung khâo và tng kt, trao giài Cuc thi: Tháng 9/2022 

2. Dia diem 

- Phát dng Cuc thi: Dir kin Hi trng Tnring Ph thông Dan tc ni trü 
- THPT tinh Tuyên Quang. 

- Vông chung khão và tong kát, trao giài: Dir kin Hi truô'ng Tru&ng Dti 
hçc Tan Trào, tinh Tuyên Quang. 

3. Dôi tirQng dir thi 

- Can b, cOng chirc, viên chirc tré; doàn viên, thanh niên Co s& thIch, dam 
me nghiên cu tim hiêu ye du ljch van boa, ljch sir (can b, viên ch&c, doàn viên, 
thanh niên dang cong tác tgi các cci quail, do'n vj hot dç5ng du ljch; các báo 
tang, khu, diem di tIch ljch s& cách mgng trén d/a bàn tinh, thành viên Ban tO 
chtc, Ban giám kháo khOng du'çic tham gia cuc dii). 

- Can b, giãng viên, giáo viên, h9c sinh, sinh viên các trLring Trung hçc ph 
thông, Trung tam Giáo d11c thuing xuyên; Cao dàng, D.i h9c trên dja bàn tinh. 

Ill. NQI DUNG, HNTI TH!3'C 

1. Ni dung 

BAng kin tht'rc hiu bit và cam nhn cüa bàn than, tác giã vit bài thuyt minh 
de gith thiu ye các di tich ljch sü cách mng trên dja bàn tinh Tuyên Quang, tr9ng 
tam là các diem di tIch thuc Khu di tIch ljch si.'r quôc gia d.c bit Tan Trào (huyn 
Scm Ducmng) và Khu di tIch ljch sr quôc gia dc bit Kim BInh (huyn Chiêm Hóa). 

2. Hmnh thfrc thi 

Cuc thi di.rcic t chirc qua 2 vOng: 

2.1. Vàng scrkhdo (chu'ayêu ctu có video, clip hlnh ánh minh h9a) 

- Ca nhân 1ra ch9n vit bài thuy& minh d gith thiu v 01 khu/dim di tich 
ljch sir each mng theo ni dung tai Miic 1, phân III kê hoch nay. 

- Yêu cAu: Bài vi& không qua 4 trang, ni dung thông tin chInh xác, duçic 
trinh bay rô rang trên khô giây A4, Font chQ Times New Roman, cc 14 (khuyên 
khIch thI sinh ty sang tgo trInh bay bài d thi,). 

- Bài dir thi không hçp l: Bài dir thi CO ni dung sao chép cüa nguth khác 
hoc tài 1iu dâ dixçic cOng bô; lçii diing bài dr thi dê vu khOng, bja dt, xuyên t,c, 
chông phá Dãng, Nhà nuOc Vit Nam; vi pham dao  dirc, thuàn phong m tic và 
các vi phm pháp 1ut khác; bài d,r thi gui qua thth gian quy djnh. 
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Kt thüc vông so khâo, Ban Tt chirc s 1a ch9n 15 bài viêt có diem s cao 
nhât tham gia vông Chung khâo. Két qua yang so khâo s dixcc thông tin tr1rc 
tiêp tài thI sinh và cong bô trên trang thông tin din tà cüa Si Van hóa, The 
thao và Du ljch sovhttdltuyenquang.vn và trang thông tin din ti1 cUa Tinh 
doàn Thanh ni en: tinhdo antuyenquang.vn. 

2.2. Vông chung khão 

- Trên Co s& bài vi& cüa thi sinh tai  vông so khâo, thi sinh s th hin ph.n thi 
thuyêt mirth, giri thiu bài viêt cüa minh trtrc tiêp trên san khâu. Bài thuyêt trinh cüa 
thi sinh phãi có kêt hçp vi trInh chiêu video, hInh ành minh h9a phü hçip v&i ni 
dung, th&i li.rccng cüa bài thuyêt minh, gi9i thiu. 

- Thi gian thçrc hin cho mi bài thuyt minh, giài thiu không qua 10 phüt. 

(Co The' lé chi tilt riêng,) 

IV. C( CAU vA GIA TRI GIAI THIfOG 

Can cir kt qua chm dim cüa Ban Giám khâo, Ban T chirc trao các giài 
cho thI sinh d? thi theo cci CâU, nhu sau: 

- 01 Giài Nhât: Trj giá 7.000.000 ding (bâytriu dng) và Giy chüng nhn. 

-02 Giãi NhI: Mi giâi 5.000.000 dng (näm triu dng) và Giy chCmg nhân. 

-03 Giãi Ba: Mi giãi 3.000.000 dng (ba triu dng) và Giy chirng nhn. 

- 05 Giãi khuyn khIch: Mi giâi tn giá 1.500.000 dng (met  triu nàm tram 
ngàn dông) và Giây chung nh.n. 

Ngoài ra, c.n cir k& qua chm thi, Ban T chirc trao mt s giâi ph cho các 
tp the, cá nhân tham gia dii thi. 

Tác phm cüa tác giâ dat  giãi cao nht cüa CUC thi thuc quy&n s& hu cüa 
S& Van hóa, The thao và Du ljch và dirçc dung lam tài 1iu tham khâo, sl'r diing 
dê giri thiu, thuyêt minh tai  khuldiêm di tIch. 

V. KINH Pifi THtIC HIJN 

- S& Van hóa, Th thao vâ Du ljch chju trách nhirn toàn b v kinh phi t 
chirc Cuc thi theo Quyêt djnh so 8281QD-UBND ngày 20/12/2021 cüa U ban 
nhân dan tinh ye giao chi tiêu kê hoach  phát triên kinh tê - xâ hi và d1r toán ngãn 
sách nba nrn9c näm 2022. 

- Các cá nhãn, dcm vj có thI sinh tham gia dir thi tir dam bào kinh phi lien 
quan den yic tham dir Cuc thi theo quy djnh. 

VL TO CH1C THVC HIN 

1. S& Van boa, The thao và Du Ijch 
Chi dao  các phông, b phn chuyênmôn, don yj  thuc S&; Phông Van hoá 

yà Thông tin, Trung tam Van hoá, Truyên thông và The thao các huyn, thành 
phô thçrc hin các ni dung cOng vic, ci the:. 
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1.1. Phông Quán l Van hóa và Gia a'inh 

- Chü tn, pMi vói các phông chuyên mon thuc Sâ, các ca quan, dan vj lien 
quan tham miru xây d%rng Ké hoch, The 1 Cuc thi. 

- Tham muu trin khai cong tác tuyên truyn giói thiu v Cuc thi; thành 1p 
BanTô chi'rc, Ban Giárn khâo; chun bj ni dung, chisang trInh và các diêu kiin 
dé to chirc phát dng, tong kêt trao giãi Cuc thi theo Kê hoch. 

- Tip nhn, tng hçip bài d thi cüa các thI sinh. 

- Phi hçvp vi Van phông Si xây dirng di:r toán kinh phi; thirc hin Cá.0 thu 
tçic thanh, quyêt toán kinh phi to chirc Cuc thi dam bão theo quy djnh. 

- D xut, 1ira ch9n MC d.n chuang trInh (01 nam, 01 n) tai  L phát dng 
và vông Chung khão, tong kêt, trao giâi Cuc thi theo Ké hoach. 

- Báo cáo 1nh dao  Sâ cOng tác chu.n b, k& qua th chirc Cuc thi. 

1.2. VánphôngSó' 

- Phii hqp vi Phông Quàn 1 V hóa và Gia dlnh dam báo các diu kin 
ye ca si 4t chat, lê tan phiic vi to chüc phát dng; vông chung khâo và tong kêt, 
trao giãi thithng Cuc thi. 

- Däng tái toàn b ni dung K hoach, Th 1, k& qua Cuc thi trên trang 
thông tin din tir Sâ Van hóa, The thao và Du ljch. 

- Tng hçp, thm dnh kinh phi; hung dn xây d'trng dr toán và các thu tic 
thanh, quyêt toán kinh phi to ch't:rc Cuc thi dam bâo theo quy djnh. 

1.3. Các Phông Quán l Di san van hoá, Quán lj Du ljch 

Phi hçip vài Phông Quán 1 Van boa và Gia dInh chu..n bj ni dung t chirc 
Cuôc thi theo kê hoach. 

1.4. Báo tang tinh 

Ti chirc tuyên truyn, ph bin ni dung Cuc thi; cr lãnh dao  tham gia Ban 
Giám khâo Cuc thi theo yêu câu cüa Ban To chirc. 

1.5. Phdng Van hóa và Thông tin; Trung tam Van hóa, Truyn thông và Thé 
thao huyn, thành phô: 

Tuyên truyn, ph bin sâu rng dn can b, cong chüc, viên ch(rc và các tng 
lop nhân dan trên da bàn ye miic dich, nghia, the b Cuc thi dam bâo hiu qua, 
thu hut dông dão các dOi tirçYng tham gia hu&ng üng Cuc thi theo kê hoach. 

2. Tinh doàn Thanh niên 

- Tuyên truyn, trin khai sâu, rng Cuc thi dn các cp b doàn; vn dng 
doàn viên thanh niên tai  các to chirc co s& doàn tich clrc tham gia hu&ng mg 
Cuc thi theo Kê hoach, The 1. 

- Cir 01 lanh dao  tham gia Ban T chuc, 01 can b tham gia Ban Giám khão 
Cuc thi. 
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- Dang tãi toàn b nOi dung K hoach, Th 1 Cuc thi trên trang thông 
tin din tr Tinh doãn Thanh niên dê thi sinh tim hiêu, nghiên ciru và tham gia 
dthi. 

- Ph& h9p t chirc phát dng, thng kit, trao giài Cuc thi theo K hoach, 

Trên day à K ho.ch phi h9p t chrc Cuc thi "Thn hiêu di tIch ifch th 
each mçin.g trên &'f a bàn tinh Tuyên Quang" näm 2022 giüa S& Van hóa, The 
thao và Du ljch và Tinh dioàn Thanh niên. Dé nghj các dm v phôi hçip triên 
khai thirc hin hiu qua, darn bào tiCn d./. 

.7\tij nIiiiz: 

- UBND tinh (b/c); 
- Tinh doàn TN; 
-LänhdaoSO; 
- Các phOng VH&TT; TTVHTT&TI' huyn, thãnh phô; 
- Các huyn, thành doàn, doàn tjVc  thuc Tinh doân; 
- Phong QLDL, QLDS, VP So; 
- Luu: VT, QLVHGD (Thuang). 

Ma Thi Thao 
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/s'/ SO THELI 
icthi'•, 71 hiêu di tIc/i ljch sü' cách m(xng 
lren i ;bà,,,iinh Tuyên Quang" nàm 2022 

(Kern theo Ké' hogchphoiJ1ip s6 57/KLI-SVHTTDL-TDTN ngày 06/5/2 022 
giil'a Sà Vc'1n /ia, The thao và Du l/ch và Tinh doàn Thanh nien) 

I. TH1I GIAN, DOT TU'€ING PU' THI 

1. ThM gian 
- Phát dng Cuc thi: Hoàn thành truóc ngày 19/5/2022. 

- Vông sa khào: Hoàn thành trixót ngày 30/7/2022. 

- Vông chung khào và thng kát, trao giái Cuc thi: Tháng 9/2022 

2. Dja diem 

- Phát dng CuOc thi: Du kin Hi trumg Tru&ng Ph thông Dan tOc  nôi 
tr11 - THPT tinh Tuyên Quang. 

- Vông chung khào và tong k&, trao giài: Dir kin Hi tnthng Tn.thng Dai 
h9c Tan Trào, tinh Tuyên Quang. 

3. Di tirçrng dur thi: 
- Can b, cong chc, viên chirc tré; doàn viên, thanh niên có s& thIch, dam 

me nghiên ci'fl tim hiêii ye du ljch vn hóa, 1ch sir (can b, viên chc, doàn 
viên, thanh niên dang cong tác tgi các co quan, dan vj hoçtt dç5ng du lich; các 
báo tang, khu, diem di tIch ljch si'r cách mgng trên dja bàn tinh, thành viên Ban 
tO ch&c, Ban giám kháo khOng du'c'c tham gia cuç5c thi). 

- Can b, giàng viên, giáo viên, hçc sinh, sinh viên các tnr?ng Trung hçc ph 
thông, Trung tam Giáo dic thu?ing xuyên; Cao dàng, Dai  h9c trên dja bàn tinh. 

II. NQI DUNG, H!NH TH1i'C 

1. Ni dung 

Bang kin thIrc hiêu bit và cam nh.n cüa bàn than, tác giã vi& bài thuyt 
mirth dê gii thiu ye các khu, diem di tich 1ch sü cách mng trên dia bàn tinh 
Tuyên Quang, trng tam là các diem di tich trong Khu di tIch Quôc gia dc bit 
Ten Trào (huyn Scm Duang và Yen San) vâ Khu di tIch Quôc gia d.c bit Kim 
BInh (huyn Chiêrn Hóa). 

- Mi bài thuyêt minh duqc viêt dê giói thiu dc 1p riêng ye mt khu hoc 
mt diem di tIch. 

- Ni dung bài thuyêt minh phài phàn ánh trung thirc, chInh xác ye dja 
diem, sir kin lch si:r, giá tr cüa khu, diem di tIch, dirge sap xêp bô cuc hap 1, 
câu tric rO rang, hoàn chinh (m dâu, giâi thiu ni dung và ph.n k&) hp dn 
to thc an tugng dôi vOi ngithi dcc, ngithi nghe. Thông tin trong bài viêt can 
phong phü, da dng, nhân m.nh và lam nôi b.t ye nhfing net dc dáo, hp dn 
cüa di tIch ma thI sinh km chon. 



2. HInh thfrc thi: 

Cuc thi ducic t chirc qua 2 vông: 

2.1. Vbngsokháo: 

- Ca nhân lira chpn vit bài thuyt minh d ii thiu v 01 khuJdim di 
tIch ljch sCr each mng theo ni dung ti Miic 1, phân III kê hoach nay. 

- Yêu câu: Bài viêt không qua 4 trang, ni dung thông tin, d1 1iu chInh xác, 
duçrc trInh bay rO rang, sach  sê trén khô giây A4, Font chIr Times New Roman, 
c 14 (khuyên khich thI sinh ty sang tçzo trInh bay bài d thi,). Bài dir thi phài 
duccc ghi day dü, rö h9 và ten cüa tác giã (kê Ca trung hçip sü diing biit danh), 
dja chi và din thoii lien lac. 

- Bài dr thi không hgp 1: Bài dir thi có ni dung sao chép cüa ngi.thi 
khác hoc tài 1iu dã ducic cong bô; igi diing bài dir thi dê vu không, bja dat, 
xuyên tac  ljch si:r, chông phá Dâng, Nhà ni.róc Vit nam; vi phm dao  due, 
thuân phong m tiic và các vi pham pháp 1ut khác; bài dir thi gui qua thyi 
gian quy djnh. 

Trén Co s& kt qua tng hçip s lixgng bài dr thi, Ban giám khão chm bài 
thi thuyêt mirth cüa thI sinh và 1ira ch9n 15 bài viêt Co diem so cao nhât tham 
gia vOng Chung khào. Kêt qua vông so' khão së di.rgc thông tin trirc tiêp tci 
thI sinh và cong bô trén trang thông tin din ti'r cüa S Van hóa, Th thao 
và Du ljch sovhttdltuyenquang.vn và trang thông tin din tir cüa Tinh doàn 
'fhanh niên: tinhdoantuyenquang.vn  (Ban To chic chI cOng bO diem cüa các 
thI sinh di diêu kin tham gia vOng Chung kháo Cuç5c thi). 

2.2. Vbng chung khão 

- Thi sinh sê th hin ph.n thi thuyt minh, giâi thiu cüa mInh trrc tip trên 
san khâu. Bài thuyêt minh cüa thI sinh phâi có kêt hgp vth trInh chiu video clip, 
lilnh ânh minh h9a phü hqp vâi ni dung, thOi hro'ng bài thuyêt minh. 

- Th&i gian thirc hin cho mi bài thuyt minh, giOi thiu không qua 10 phñt. 

- Yêu cu: ThI sinh trInh bay luu bat, gi9ng nói truyn cam, hp dn 
(không nói lap, nói ng9ng); trang phiic ljch sir, phü hçip, khuyn kihIch thI sinh 
si'r diing trang phc dan tc. 

III. CACH TH1C CHAM DIEM 

1. Vông so' khão: 

- Ban Giám khão chm dim trên co si bài vit cüa các thI sinh. Dim ti 
da là 10 diem, trong do: Ni dung 08 diem, hlnh thirc (trInh bay) 02 dim. 

- Tng dim cfia thI sinh là dim trung blnh cong cüa thành viên Ban 
Giámkhào. 

2. Vông chung khão 
- Ban Giám khâo ch.m dim tric tip tai  Cuic thi. 
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- Diem toi da cho phan thi nay Ia 10 diem, trong do: Ni dung: 05 diem; 
gi9ng nói hay, truyn cam, km bat: 02 dim; hInh thirc, trang phic: 01 diem; 
video clip minh hça sinh dng, phü hgp ni dung bài thuyêt trInh: 02 diem. 
Tng dim cüa thI sinh là diem trung bInh cong cüa thành viên Ban Giám khâo. 

- Dim tnt: nu qua gii sê bj, tth dim, qua 01 phüt thI tth 1 dim, c1r qua 
15 giây tip theo tth 01 dim, qua 02 phiit không tInh dim. 

IV. Ci CAU VA GIA TR! GIAI THUNG 

Can cü k& qua ch.m dim cüa Ban Giám khão, Ban T chc trao oac giài 
cho thI sinh du thi theo cci cu: 

- 01 Giái Nhât: Trj giá 7.000.000 dcng (bay triu dng) và Gi.y chüng nhn. 

-02 Giâi Nhi: Mi giãi 5.000.000 dng (nm tniu dng) và Gi.y chirng nhân. 

-03 Giài Ba: Môi giãi 3.000.000 dng (ba triu dng) và Gi.y chüng nhn. 

- 05 Giãi khuyên khIch: Mi giâi 1.500.000 dng (met triu näm tram 
nghln dng) và Giy ching nhn. 

Can cir kt qua ch.m dim cüa Ban Giám khâo, Ban To cht'rc trao mt s 
giài phçi khác cho các tác phâm dir thi, môi giài tn giá 5 00.000 dông. 

V. TH'iI GIAN, D!A  CIII TIEP NHiN BA! DI) THI 

1. Thôi gian gfri bài di thi 

- Vông so' khão: ThI sinh gui bài vi& tham gia dir thi v Ban T chüc 
tnric ngày 30/7/2022. 

- Vông chung khão: Sau khi có thông báo kt qua vông sa kháo cüa Ban 
To chi'rc Cuc thi, các thI sinh tham gia yang chung khão có thai gian 3 tuân dê 
chInh sira, hoàn thin bài di,r thi (neu có nhu cau) và thiêt kê video clip minh 
hça bài dix thi glri ye Ban To chrc tnrOc ngày 25/8/2022. 

2. Da chi nhn bài dr thi 

ThI sinh giri bài dir thi qua dja chi email Quanlyvanhoa. svhtqgrnail. corn  
và gui bài trrc tiêp qua buu din ye dja chi: Phông Quân 19 Van boa và Gia 
dinh, S& Van hóa, The thao và Du ljch, so 157, duing 17/8, phi.thng Minh 
Xuân, thành phô Tuyên Quang, tinh Tuyên Quang, din thoii: 02073.8 16.061, 

Ngoài phong bI ghi rO: Bài dr thi "Trn hie2u di tIch ljch th cách rngng 
trên dja bàn tinh Tuyên Quang'' näm 2022; h9 và ten, ngày tháng nám sinh, 
dja chi (lp,  trumg, ncii cong tác, ncii so din thoi lien he,... 

Luu 9: Bài dr thi không g.p nhO, không nhàu. 

VI. QUYEN LI VA TRACH NHIM 

1. Quyn lqi và trách nhim cüa các tác giã tham gia dr thi: 
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- V quyn lqi: Duçic Ban T chüc cung cp các thông tin, tu 1iu có lien 
quan dé viêt các bài thuyêt minh qua website sovhttdltuyenquang.vn. Các tác 
giá dt giâi duçc BTC trao giây chirng then, giâi thuâng bang tiên m.t theo 
The 1 cuc thi. 

- Vê trách nhim: Các tác già viêt bài thuyêt rninh tham dir cuc thi phài 
dam bão tInh trung thirc, chInh xác, khách quan dôi vói ni dung bài dir thi. 
Không cop nht tt các bài dã dàng trén các sách, báo, tp chI; không tràng 1p 
ye ni dung trong các bài viêt cüa ngui khác, Thc hin dIng các quy djnh 
theo The lê ci:ia BTC cuôc thi. 

2. Quyn lçri ella Ban To chfrc và don vj to chfrc Cuc thi 

Ban T chüc Cuc thi dixçic quyn sü diing ni dung các tác phm dir thi 
de phiic vi vic in sách hoc các tài 1iu khác phc vij cho cong tác tuyên 
truyên, quãng bá du flch tinh Tuyên Quang. Ducc quyên sü ding ni dung các 
tác phâm dir thi dê phiic vçi cOng tác thuyêt minh, huOng dan cho du khách ti 
các diem di tIch. 

Trên day là ni dung Th 1 Cuc thi "Tim hie2u di tIch ljch si't cách mgng 

trên dja bàn tinh Tuyên Quang" näm 2022 .1. 
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