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KẾ HOẠCH 
Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam” năm 2018 

 

Thực hiện công Kế hoạch số 93-KH/BTGTU ngày 03/7/2018 của Ban Tuyên 
giáo tỉnh ủy Đăk Nông về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam” 
năm 2018; Công văn số 1828/SGDĐT- CNTT ngày 21/9/2018 về việc hưởng ứng 
cuộc thi “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam” năm 2018, Trường THPT Lương Thế 
Vinh xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên 
và học sinh về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về biển đảo 
Việt Nam, chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. 

Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý 
chí tự cường, tích cực đóng góp trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG CUỘC THI  

1. Nội dung tìm hiểu 

Các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhà nước về biển, đảo Việt Nam; 
những nội dung chính của “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; luật Biển đảo 
Việt Nam năm 2013; vai trò, vị trí và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; chủ quyền 
và quyền chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; những thành tựu xây dựng và 
phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam. 

2. Đối tượng dự thi 

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sin của nhà trường, trong đó 
Học sinh tham gia thi ở Bảng A, cán bộ, giáo viên và nhân viên dự thi ở Bảng B 

3. Hình thức dự thi 

Cuộc thi được tổ chức 3 vòng; trong đó 

- Vòng thứ nhất thi trắc nghiệm cá nhân: Thí sinh trả lời trắc nghiệm online 

trên trang http://timhieubiendao.daknong.vn   



- Vòng thứ 2 thi tự luận (dành cho 200 người có điểm vòng 1 cao nhất) và 
vòng thứ ba thi hùng biện, sân khấu hóa.  

4. Thời gian dự thi 
- Thi thử: Từ 9h00 ngày 15/9 đến 30/9/2018 
- Vòng thứ nhất từ ngày 1/10 -27/10/2018 
- Vòng thứ hai từ ngày 10/11-30/11/2018 
- Vòng thứ 3 và lễ tổng kết, trao giải trong quý I/2019.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, tuyên truyền và triển khai đến toàn 
thể CBGV, NV và học sinh. 

-  Công đoàn nhà trường phối hợp động viên tất cả đoàn viên tích cực tham gia, 
xem xét là một tiêu chí bình xét thi đua cuối năm. 

- Đoàn trường triển khai đến toàn thể học sinh tích cực tham gia cuộc thi. Hàng 
tuần Đoàn trường thống kê và báo cáo tình hình dự thi, động viên học sinh dự thi vào 
tiết chào cờ Sáng thứ Hai đầu tuần. 

- Nhà trường có phần thưởng riêng cho các học sinh đạt giải ngoài giải thưởng 
của Ban tổ chức. 

Trên đây là kế hoạch tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam” 
năm 2018 của trường THPT Lương Thế Vinh. 

 
Nơi nhận: 
- Công đoàn trường (Phối hợp); 

- Đoàn trường (Phối hợp); 

- GVCN (chỉ đạo Hs  thực hiện); 
- Lưu VT. 
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