SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “HÀNH TRÌNH
DI SẢN VĂN HÓA TỈNH BÌNH PHƯỚC”
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 28 tháng 10 năm 2021

THỂ LỆ
Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước”
lần thứ III, năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 2810/KH-SVHTTDL ngày 27/10/2021 của Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước về việc tổ chức Cuộc thi “Hành
trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021;
Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi “Hành trình di sản văn hóa
tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021 sau
g i t t là Cuộc thi , cụ thể như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng tham gia
Đối tượng dự thi là h c sinh các trường THPT và h c sinh khối THPT
thuộc các trường Dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên ịa bàn
tỉnh Bình Phước (h c sinh là con, em của thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám
Khảo, Tổ Thư ký và Tổ Phục vụ không ược tham gia Cuộc thi). Mỗi trường tham
gia ít nhất 20 bài dự thi. Khuyến khích các trường tham gia nhiều hơn số bài dự
thi tối thiểu theo qu ịnh.
2. Đăng ký tham gia: Mỗi thí sinh chỉ ược tham dự 01 bài dự thi và
trình à theo m u ính k m
3. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi
Bài dự thi của thí sinh tập hợp theo trường và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi:
- Theo ường bưu iện hoặc gửi trực tiếp theo ịa chỉ: Bảo tàng tỉnh Bình
Phước, ường Hồ Xu n Hương, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thành phố
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Bên ngoài ì thư ghi rõ ài tham gia cuộc thi
“Hành trình di sản văn hóa tỉnh Bình Phước” lần thứ III, năm 2021
- Hoặc gửi theo ịa chỉ mail: cuocthihtdsvhbinhphuoc2021@gmail.com (bài
dự thi ánh má ịnh dạng file PDF hoặc file hình chụp ối với bài dự thi viết tay).
Thời gian nhận bài dự thi: Từ khi phát ộng Cuộc thi ến hết ngày
06/12/2021. Những bài dự thi gửi sau ngày 06/12/2021, Ban Tổ chức sẽ không
tiếp nhận (bài dự thi gửi theo ường bưu iện sẽ căn cứ vào thời gian gửi trên
dấu bưu iện).
Thông tin liên hệ số iện thoại: 0271.3500974; 0987443497 (Bà Lâm Thị
Hồng - Viên chức phòng Nghiệp vụ Bảo tồn, Bảo tàng tỉnh).

2
II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT
1. Nội dung thi: Bao gồm hai phần, phần I gồm 20 câu hỏi tr c nghiệm
và phần II gồm 01 bài tự luận. Câu hỏi có nội dung tìm hiểu về giá trị lịch sử,
văn hóa, khoa h c của hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam th ng cảnh
trên ịa bàn tỉnh Bình Phước; các qu ịnh trong hoạt ộng quản lý, bảo vệ và
phát huy giá trị di tích.
2. Yêu cầu của bài dự thi: Người dự thi trả lời ầ ủ các câu hỏi do Ban
Tổ chức Cuộc thi ưa ra; bài dự thi thống nhất sử dụng khổ giấy A4, ngôn ngữ
Tiếng Việt, viết tay hoặc ánh má font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14),
ánh số trang theo thứ tự; khuyến khích các ài thi có thông tin, số liệu chi tiết,
có hình ảnh minh h a, óng thành tập, sử dụng bìa cứng và trang trí ẹp. Bài dự
thi ảm bảo các thông tin và số liệu trong bài phải chính xác, rõ ràng. Trong
trường hợp chất lượng ài tương ương, ài dự thi viết tay sẽ ược ưu tiên trong
quá trình chấm iểm.
3. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm
Tiêu chí ối với bài dự thi cá nhân:
- Tổng iểm của một ài thi là 100 iểm, trong ó: phần trả lời câu hỏi
tr c nghiệm tối a 30 iểm; phần trả lời câu hỏi tự luận tối a 60 iểm.
- Hình thức bài dự thi thể hiện công phu, có tính sáng tạo, hình ảnh minh
h a làm sáng tỏ nội dung tối a 10 iểm.
Tiêu chí ối với tập thể:
- Xét giải tập thể dựa trên các tiêu chí tập thể có số lượng bài dự thi và cá
nh n ạt giải nhiều nhất.
- Các tập thể tham gia dưới 20 bài dự thi sẽ không ược xét giải thưởng
tập thể.
4. Cơ cấu giải thưởng
a) Giải tập thể
- 01 giải nhất

: Dự kiến 2.500 000 /giải + Giấy chứng nhận.

- 02 giải nhì

: Dự kiến 1 500 000 /giải + Giấy chứng nhận.

- 03 giải ba

: Dự kiến 1 000 000 /giải + Giấy chứng nhận.

- 10 giải khuyến khích

: Dự kiến 500 000 /giải + Giấy chứng nhận.

b) Giải cá nhân
- 01 giải nhất

: Dự kiến 2 000 000 /giải + Giấy chứng nhận.

- 02 giải nhì

: Dự kiến 1 500 000 /giải + Giấy chứng nhận.

- 03 giải ba

: Dự kiến 1 000 000 /giải + Giấy chứng nhận.

- 20 giải khuyến khích

: Dự kiến 500 000 /giải + Giấy chứng nhận.
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5. Tổng kết và trao giải
- Thời gian công bố kết quả và trao giải cho các tập thể, cá nh n ạt giải
Cuộc thi dự kiến vào ngày 21/12/2021.
- Để ảm bảo thực hiện các qu ịnh về phòng, chống dịch Covid-19, Ban
Tổ chức sẽ công bố kết quả Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông và thông
báo kết quả ạt giải ến các trường ạt giải.
6. Câu hỏi dự thi: Bộ câu hỏi gửi kèm theo Thể lệ Cuộc thi.
7. Một số quy định khác
- Bài dự thi không trả lời ầ ủ câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi; bài dự
thi sao chụp, sao chép có nội dung tự luận giống nhau sẽ bị loại bỏ mà không
cần áo trước với người dự thi.
- Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi trong bất kỳ trường hợp nào; bài dự thi
sẽ ược sử dụng trong việc tuyên truyền, giáo dục không vì mục ích lợi nhuận.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp bài dự thi bị thất
lạc trong quá trình gửi ến Ban Tổ chức.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai
thông tin cá nhân, d n ến việc không liên lạc ược.
- Ban Tổ chức chỉ giải quyết m i trường hợp khiếu nại về kết quả Cuộc
thi trong thời gian 07 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngà phát ộng Cuộc thi. Trường hợp có
tha ổi thể lệ Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo ến các ơn vị liên quan.
Quyết ịnh của Ban Tổ chức là quyết ịnh cuối cùng./.
Nơi nhận:

TRƯ N

BAN

- Sở VH,TT&DL;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Bảo tàng tỉnh;
- Các trường THPT và các trường
DTNT, TTGDTX khối THPT;
- Lưu: VT, VH Kha

PHÓ I M Đ C Ở VHTT DL
Đỗ Minh Trung

