BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
***
Số: 402 -KH/TĐTN-BTG-ĐN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Tự hào sử Việt” lần VI - năm 2022
Chủ đề: “TỰ HÀO TIẾP BƢỚC”
-------

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Là hoạt động cụ thể, thiết thực kỷ niệm 47 năm ngày thành phố Sài Gòn
- Gia Định chính thức được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976
- 02/7/2022), 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), 45 năm
Thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên
giới Tây Nam (22/7/1977 - 22/7/2022), 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám
thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), 40 năm Ngày truyền thống thanh
niên công nhân Thành phố (15/10/1982 - 15/10/2022), chào mừng Đại hội Đoàn
các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí
Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và thanh thiếu nhi Thành
phố trong việc tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc; góp phần nâng cao hiệu
quả công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua
những bài học, những giá trị của lịch sử dân tộc.
2. Yêu cầu:
- Công tác triển khai, thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả; thu hút
đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.
- Đảm bảo các cơ sở Đoàn, Đội triển khai tham gia hội thi.
II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC - TÊN GỌI:
1. Đơn vị tổ chức: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Báo Tuổi Trẻ.
2. Tên gọi: Hội thi “Tự hào sử Việt” lần VI - năm 2022, chủ đề “Tự hào
tiếp bƣớc”
III. THỜI GIAN - ĐỐI TƢỢNG - BẢNG THI:
1. Thời gian:
- Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: từ 09g00 ngày 21/7/2022 (thứ Năm).
- Phòng ôn thi: từ 09g00 ngày 22/7/2022 (thứ Sáu) đến hết ngày
24/7/2022 (Chủ nhật).
- Khai mạc hội thi: 09g00 ngày 26/7/2022 (thứ Ba).
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- Vòng thi trực tuyến “Tranh tài sử Việt”: Tổ chức 03 đợt, mỗi đợt diễn ra
trong 05 ngày (09g00 thứ Ba đến 12g00 Chủ nhật hàng tuần), từ ngày 26/7/2022
(thứ Ba) đến hết ngày 14/8/2022 (Chủ nhật). Công bố kết quả vòng thi trực
tuyến “Tranh tài sử Việt”: ngày 17/8/2022 (thứ Tư).
- Vòng thi “Góc nhìn lịch sử”: từ ngày 17/8/2022 (thứ Tư) đến hết ngày
31/8/2022 (thứ Tư).
- Vòng thi “Tự hào sử Việt”, tổng kết và trao giải hội thi: Ngày 10,
11/9/2022 (thứ Bảy, Chủ nhật).
2. Đối tƣợng dự thi:
- Đoàn viên, thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh.
- Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ.
3. Bảng dự thi:
- Nhóm đối tượng 1: Thanh thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh với 02 bảng thi:
+ Bảng A: dành cho đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh
+ Bảng B: dành cho đội viên, thiếu nhi Thành phố.
- Nhóm đối tượng 2:
+ Bảng C: dành cho bạn đọc Báo Tuổi Trẻ.
IV. NỘI DUNG - HÌNH THỨC DỰ THI:
1. Nội dung chung:
- Những kiến thức chung về lịch sử Việt Nam; lịch sử Đảng Cộng sản Việt
Nam; lịch sử Đảng bộ, Chính quyền TP. Hồ Chí Minh; cuộc đời sự nghiệp, tư
tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; lịch sử, truyền thống cách
mạng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi TP.
Hồ Chí Minh; các kỳ đại hội Đoàn thành phố và toàn quốc; lịch sử Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam; lịch sử Hội Sinh viên Việt Nam, lịch sử Đội TNTP
Hồ Chí Minh, truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; các
tấm gương anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng Việt Nam…
- Các địa danh, di tích lịch sử, văn hóa cấp Thành phố hoặc cấp quốc gia,
địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố, căn cứ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí
Minh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ gắn với những sự kiện lịch
sử của cách mạng Việt Nam.
- Những kiến thức về văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam; lịch sử hình
thành, phát triển và văn hóa của đô thị ven Sông Sài Gòn.
2. Hình thức dự thi: Gồm 3 vòng thi (Đính kèm thể lệ)
2.1. Vòng thi trực tuyến “Tranh tài sử Việt” (dành cho 03 bảng thi, bao
gồm 02 phần thi).
2.1.1. Phần thi trắc nghiệm “Tranh tài sử Việt”:
- Thí sinh thi trắc nghiệm 20 câu hỏi/ lượt thi.
- Bao gồm 03 đợt, mỗi đợt diễn ra trong 05 ngày (09g00 thứ Ba đến 12g00
Chủ nhật hàng tuần), từ ngày 26/7/2022 (thứ Ba) đến hết ngày 14/8/2022 (Chủ nhật).
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2.1.2. Phần thi sản phẩm tuyên truyền “Tự hào sử Việt”:
- Nội dung: Thực hiện 01 clip, độ dài 01 phút giới thiệu về một địa danh,
di tích lịch sử, bảo tàng, địa chỉ đỏ (Khuyến khích thực hiện các sản phẩm trên
địa bàn các bạn thí sinh đang sinh sống), căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, gắn với những
sự kiện lịch sử dân tộc để giới thiệu, truyền tải thông tin về các địa danh, di tích
lịch sử, bảo tàng, địa chỉ đỏ. Có thể thực hiện sản phẩm dự thi bằng điện thoại di
động, máy chụp ảnh, máy quay phim, thiết bị quay phim dạng nhỏ gọn (như
Gopro, Sjcam…).
- Đối tượng tham gia:
+ Ban Tổ chức sẽ chọn ra bảng A 100 thí sinh và 02 bảng (B, C)mỗi bảng
50 thí sinh có tổng điểm phần thi trắc nghiệm cao nhất sau 03 đợt thi để chấm
phần thi sản phẩm truyên truyền, tổng cộng 200 thí sinh sẽ tiếp tục tham gia thi
sản phẩm truyên truyền.
+ Ngoài các cá nhân đã đăng ký tham gia Hội thi tại phần thi trắc nghiệm,
Ban tổ chức khuyến khích các cá nhân, tập thể, nhóm yêu thích lịch sử tham gia
phần thi sản phẩm tuyên truyền “Tự hào Sử Việt”. Ban tổ chức sẽ chọn ra 05 sản
phẩm để trao giải. Thí sinh, nhóm thí sinh không tham gia vòng thi trắc
nghiệm “Tranh tài sử Việt” vẫn có thể tham gia phần thi sản phẩm tuyên
truyền “Tự hào sử Việt”.
- Thời gian gửi bài dự thi: Thí sinh gửi bài chậm nhất vào 17g00 ngày
10/8/2022 (thứ Tư).
* Cách thức chấm điểm và trao giải vòng thi trực tuyến “Tranh tài sử Việt”:
- Giải thưởng tuần phần thi trực tuyến: Sau mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ
chọn mỗi bảng 01 thí sinh có số điểm thi trắc nghiệm cao nhất với thời gian
ngắn nhất để trao giải.
- Giải thưởng chung cuộc phần thi trực tuyến:
+ Điểm xếp hạng chung cuộc của vòng thi trực tuyến “Tranh tài sử Việt”
là tổng điểm của phần thi trắc nghiệm và phần thi sản phẩm truyên truyền. 03 thí
sinh có tổng điểm xếp hạng cao nhất ở mỗi bảng A, B, C sẽ được trao giải
thưởng chung cuộc phần thi trực tuyến của hội thi.
+ Ban Tổ chức sẽ trao 09 giải dành cho 04 cá nhân từ 03 bảng (bảng A:
02 cá nhân, bảng B, C: 01 cá nhân/bảng), và 05 sản phẩm truyên truyền của các
cá nhân, tập thể, nhóm yêu thích lịch sử có số điểm cao nhất trong phần thi sản
phẩm truyên truyền.
2.2. Vòng thi “Góc nhìn lịch sử”: từ vòng này chỉ dành cho thí sinh bảng A.
2.2.1. Phần thi viết “Hiến kế lan tỏa sử Việt”:
- 100 thí sinh có điểm xếp hạng chung cuộc cao nhất của bảng A tại vòng
thi trực tuyến “Tranh tài sử Việt” sẽ tiếp tục tham gia phần thi viết “Hiến kế lan
tỏa sử Việt”.
- Thí sinh tham gia bài viết hiến kế (bài dự thi tối đa 1.000 chữ):
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+ Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống
cho thanh thiếu nhi Thành phố trong giai đoạn hiện nay;
+ Giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa - lịch sử cho thanh thiếu nhi thành
phố (dự thảo Đề án - Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành
phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thí sinh gửi bài chậm nhất 17g00 ngày 23/8/2022 (thứ Ba).
- Ban giám khảo sẽ chấm điểm bài viết hiến kế và chọn ra 30 thí sinh có
bài viết đạt điểm cao nhất tiếp tục tham gia Vòng thi “Tự hào sử Việt”.
2.2.2. Tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào sử Việt”:
- Thời gian: 31/8/2022 (thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường Thành Đoàn
- Thành phần: Các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Ban
Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao, các nhà nghiên cứu, chuyên gia,
giảng viên về lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc, Thường trực các cơ sở Đoàn
trực thuộc Thành Đoàn, một số thí sinh tham gia Hội thi “Tự hào sử Việt” lần VI
– năm 2022, CLB - đội - nhóm yêu thích truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc.
- Nội dung:
+ Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống
cho thanh thiếu nhi Thành phố trong giai đoạn hiện nay;
+ Giải pháp phát triển sản phẩm văn hóa - lịch sử cho thanh thiếu nhi thành
phố (dự thảo Đề án - Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành
phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027).
- Báo Tuổi trẻ phối hợp với Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn triển
khai trên trang Tuổi trẻ điện tử lấy ý kiến, hiến kế giải pháp thực hiện hiệu quả
công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cho thanh thiếu nhi Thành phố trong giai
đoạn hiện nay.
2.3. Vòng thi “Tự hào sử Việt” và trao giải Hội thi:
2.3.1. Phần thi “Hành trình lịch sử”:
- Từ 30 thí sinh có bài viết đạt điểm cao nhất tại Phần thi viết “Hiến kế
lan tỏa sử Việt”. Ban Tổ chức sẽ chia ngẫu nhiên các thí sinh thành 06 đội thi
(mỗi đội gồm 05 thành viên) để tham gia vòng thi “Tự hào sử Việt”.
- Các cặp thi đấu sẽ được bốc thăm các địa điểm lịch sử do Ban tổ chức đưa
ra. Tại địa điểm lịch sử đó, các đội thi thực hiện các thử thách do Ban tổ chức
đưa ra.
- Ban tổ chức sẽ chấm điểm của 06 đội thi dựa trên việc tham gia các thử
thách được đưa ra tại các địa điểm lịch sử và chọn ra 04 đội thi có điểm số cao
nhất vào vòng chung kết “Tự hào sử Việt”.
2.3.2. Vòng chung kết “Tự hào sử Việt” và trao giải Hội thi:
- 04 đội thi sẽ xây dựng, trình bày, bảo vệ ý tưởng của đội mình trước Ban
giám khảo về chủ đề lan tỏa tình yêu sử Việt cho các bạn trẻ Thành phố.
- Các đội thi có thể sử dụng các thủ pháp để lan tỏa thông điệp như: Kịch,
hoạt cảnh, thuyết trình,... qua đó các thành viên của đội đều được thể hiện bản
thân và lan tỏa thông điệp mà đội thi muốn hướng đến.
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IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG:
1. Giải chung cuộc Hội thi:
- 01 Giải Nhất: Bằng khen Thành Đoàn và hiện kim;
- 01 Giải Nhì: Bằng khen Thành Đoàn và hiện kim;
- 01 Giải Ba: Bằng khen Thành Đoàn và hiện kim;
- 03 Giải Khuyến khích: Bằng khen Thành Đoàn và hiện kim;
- 06 giải dành cho tập thể có tổng số lượt thi cao nhất (02 giải/Bảng A, B,
C): Bằng khen Thành Đoàn và hiện kim.
2. Giải thƣởng các vòng thi:
- 09 giải thưởng tuần vòng thi trực tuyến “Tranh tài Sử Việt”: Giấy
chứng nhận của Thành Đoàn và hiện kim;
- 09 giải chung cuộc vòng thi trực tuyến “Tranh tài sử Việt”: Giấy chứng
nhận của Thành Đoàn và hiện kim;
- 09 giải dành cho 04 cá nhân từ 03 bảng (bảng A: 02 cá nhân, bảng B, C:
01 cá nhân/bảng) và 05 cá nhân, tập thể, nhóm yêu thích lịch sử có bài thi sản
phẩm truyên truyền có số điểm cao nhất trong phần thi sản phẩm truyên truyền
“Tự hào sử Việt”: Giấy chứng nhận của Thành Đoàn và hiện kim;
- 05 giải dành cho 05 bài viết có số điểm cao nhất trong phần thi viết
“Hiến kế lan tỏa sử Việt”: Giấy chứng nhận của Thành Đoàn và hiện kim.
* Căn cứ số lượng và chất lượng các sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức Hội
thi có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Cố vấn chuyên môn và giám khảo: Ban Thường vụ
Thành Đoàn mời các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên
giáo Thành ủy, các nhà nghiên cứu, chuyên gia khoa học, các nhà giáo trong lĩnh
vực liên quan cố vấn về nội dung và tham gia Hội đồng Giám khảo hội thi.
2. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi:
* Trưởng ban : Đ/c Trịnh Thị Hiền Trân - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên
giáo - Đối Ngoại Thành Đoàn.
* Phó ban :
- Đ/c Nguyễn Thị Hương - UVBTV Thành Đoàn, Ủy viên Ban Biên tập
Báo Tuổi Trẻ;
- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phó Ban Tuyên giáo - Đối Ngoại Thành Đoàn.
* Thành viên :
- Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung - UVBCH, Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn;
- Đ/c Trương Tấn Nghiệp - UVBCH, Phó Ban Công nhân Lao động
Thành Đoàn;
- Đ/c Lê Phú Lâm – UVBCH, Phó Văn phòng Thành Đoàn;
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- Đ/c Nguyễn Đức Nguyên - UVBCH, Phó Ban Thanh niên trường học
Thành Đoàn;
- Đ/c Bùi Hữu Hồng Hải - Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn;
- Đ/c Hà Thanh Nhất - Phụ trách kỹ thuật Báo Tuổi Trẻ;
- Các đồng chí cán bộ Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn, Biên tập
viên Chương trình Truyền hình thanh niên.
3. Tổ chức thực hiện:
3.1. Cấp Thành:
- Phân công Ban Tuyên giáo - Đối ngoại Thành Đoàn phối hợp với Báo
Tuổi Trẻ là bộ phận thường trực của hội thi, có trách nhiệm tham mưu, triển khai
kế hoạch tổ chức hội thi và dự trù kinh phí tổ chức Hội thi.
- Phân công Ban Thanh niên trường học, Ban MT-ANQP-ĐBDC và Ban
Công nhân lao động Thành Đoàn, Ban Thiếu nhi Thành Đoàn theo dõi, đôn đốc
các cơ sở Đoàn trong khu vực đối tượng Ban phụ trách tham gia hội thi.
- Phân công Báo Tuổi Trẻ phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức Hội thi, phụ
trách nội dung kỹ thuật phần thi trực tuyến, phát động phần thi thiết kế sản
phẩm tuyên truyền “Tự hào sử Việt”, phần thi viết “Hiến kế lan tỏa sử Việt”
trên Báo dành cho bạn đọc.
- Phân công Hãng Phim Trẻ phối hợp hỗ trợ phần thi thiết kế sản phẩm
tuyên truyền “Tự hào sử Việt” và hỗ trợ hội thi theo phân công.
- Phân công Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Thiếu nhi Thành phố hỗ trợ
công tác tổ chức tọa đàm “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào sử Việt” và
Vòng thi “Tự hào sử Việt”.
- Phân công Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ, Trang thông tin điện tử
Thành Đoàn, Chương trình Truyền hình Thanh niên, các trang tin của Hội Sinh
viên Thành phố, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, Hội đồng Đội Thành phố
tuyên truyền về hội thi và giới thiệu các sản phẩm dự thi chất lượng, ý nghĩa đến
đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên Thành phố.
3.2. Các cơ sở Đoàn:
- Triển khai hội thi trên các kênh thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời
thông tin rộng rãi và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hội thi. Khuyến
khích các cơ sở Đoàn tổ chức hội thi cấp cơ sở về nội dung này.
- Tích cực tuyên truyền các bài viết, sản phẩm của hội thi được đăng tải để
lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố.
- Phân công Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức, Quận Đoàn 1, Quận Đoàn
11, Huyện Đoàn Nhà Bè, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, Đoàn TCT
Cơ khí Giao thông vận tải, Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh,
Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Cao đẳng

