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So:45-KH/ÐTN Gióng Riéng, ngày 12 tháng 9 n�m 2022 

KÉ HOACH 
To chrc hÙi thi tim hiÁu vÁ sy nghiÇp, thân th¿ Anh hùng LLVTND Mai ThË 

Nrong và truyên thông lich sr Dang bÙ, dân, quân huyÇn Giông Riêng 

Thrc hiÇn Kê ho�ch sô 130- KH/BCÐ, ngày 30 tháng 8 n�m 2022 cça 
UBND huyên Giông Rièng vè tò chútc lë hÙi Mai ThË Nuong ký niÇm 62 n�m 
ngày hy sinh Anh hùng luc luong vk trang nhân dân Mai ThË Nuong (Hông 

Hanh). 
Ban Thuong vy HuyÇn �oàn tô chúc hÙi thi tim hieu vè su nghiÇp, thân 

the Anh hùng LLVTND Mai Thi Nuong và truyên thong lich su �ång bÙ, dân, 
quân huyÇn Giông Riêng, cy thê nhu sau: 

I. MUC DÍCH, YÊU CÀU 

1. Mye dich 

Nhäm tuyên truyên giáo dåc cho tuói trè huyÇn nhà truyèn thóng anh 
hùng cça dân tÙc ViÇt Nam trong dång nuóc và giï nuóc; su hy sinh, lòng dkng 
cam cùa các thê hÇ; tôn vinh công lao to lón cça các chién s+ cách m¡ng dã hy 
sinh vi dÙc lp, tå do cça Tô quôc, trong dó Anh hùng LLVT nhân dân Mai ThË 
Nuong là mÙt trong nhïng tâm guong tiêu biêu; vê l/ch së �âu tranh, xây dång 
và phát triên cça �àng bÙ, dân và quân Giông Riêng qua các thÝi ky cách m¡ng. 
dê các thê hÇ trè nâng cao ý théc trách nhiÇm, ra súc xây dung và b£o vÇ �ât 
nuróc, que huong ngày càng giàu dep. 

- Day là nÙi dung n�m trong chuôi các ho¡t �Ùng chào mùng ky niÇm 62 
n�m ngày hy sinh Anh hùng LLVT nhân dân Mai ThË Nuong do huyÇn tô chúc. 

- Thông qua HÙi thi tuyên truyên vê lý lich, tiêu sç Anh hùng LLVT nhân 
dân Mai ThË Nuong �� duoc chinh lý, bÙ sung chính thúc vào n�m 2016; truyên thông lich sù �ång bÙ, dân, quân huyÇn Giông RiÁng. 

2. Yêu câu 

- Các cap bÙ �oàn, �Ùi trong huyÇn triên khai phát �Ùng rÙng khap trong toàn don vË, nâng cao ý thúc cho �oàn viên, hÙi viên, thanh niên, �Ùi viên trong viÇe tham gia hÙi thi vÛi tinh thân trách nhiÇm cao. 
- ViÇc to chéc hÙi thi phài nghiêm túc, chât luong, hiÇu quà, tránh hinh 

théc; båo �àm tiên dÙ theo düng kê ho¡ch; phát huy tính chü �Ùng, sáng t¡o cça 
ngroi du thi. 
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Moi don vË chÍn ra bài du thi và gùi v� Ban To chúc và Ban giám kh£o 

hÙi thi dúng quy dËnh. Bài då thi phài �¡t chât lugng tât cå vê nÙi dung và hinh 
thúc trinh bày. 

IIL DOI TUONG, NOI DUNG VÀ HINH THÜC 

1. Doi tuong 

Tât cà doàn viên, hÙi viên, thanh niên, �Ùi viên �Ùi TNTP Ho Chi Minh 
dang hoc tp, công tác, sinh sông trong huyÇn �êu dugc tham gia hÙi thi. 

- Sô luong: Không h¡n chÃ tói �a. Tuy nhiên �ôi vÛi co so �oàn: x�, thË 

trän và khôi truÝng hÍc môi �om vË it nhât 01 thi sinh tham gia. (trür trrong 

PTDT NÙi trú và Trung tâm GDNN_GDTX) 
2. Noi dung 

- Tim hiêu vÁ su nghiÇp, thân thÃ Anh hùng LLVT nhân dân Mai ThË 

Nuong. 
- Truyèn thóng lich së �áäng bÙ, dân, quân huyÇn Giong Rieng. 

Lru y: Thông tin vê su nghiÇp, thân thê Anh hùng låc lugng vk trang nhân 
dân Mai ThË Nuong c�n cé theo Lý lich chinh lý bô sung di tich Lich së Nhà bia 

tuong niÇm liÇt s+, anh hùng LLVT Nhân dân Mai ThË Nuong (Höng H¡nh) �uge 
Ban quàn ly di tich Kiên Giang (truc thuÙe Sß V�n hóa Thë thao tinh Kien Giang) 

ban hành tháng 8 n�m 2016. 

(Tài lieu tham khào cua hÙi thi dugc dâng tai trên website cua Huyven �oàn 
Giong Riêng t¡i dja chi: http://tuoitregiongrieng.com). 

3. Hinh thre: Các thi sinh phái träi qua 2 nÙi dung sau: 

- Vong 1: Tr�c nghiÇm trên giáy (30 dién) 
Vong thi này tât cå các thi sinh sê trà löi câu hoi (15 - 20 cåu) do BTC 

dua ra (BTC bô trí cho các thi sinh làm bài thi trên giáy). 

- Vong 2: ThÃ hiÇn n�ng khiéu (70 diém) 
Moi thí sinh bieu dien mâu chuyÇn vè sy nghiÇp, thân thÃ Anh hçung 

LLVTND Mai ThË Nuong và truyên thông lich së �ång bÙ, dân, quân huyÇn 
Giong Rieng t¡i sân khâu dugc kêt hop nhóm múa, hát, nh¡c nên, hinh ånh, úng 
dung cong nghÇ thông tin dê minh hoa (nhumg khóng quá 07 em). Khuyên khich 
các mâu chuyÇn có dâu tu trang phåc, nhóm minh ho�... së d¡t dièm tôi da. 

Lru ý: 
Thoi gian các tiêu phâm kËch, kê chuyÇn toi �a là 7 phút. Thí sinh tham 

gia thi bat buÙc phäi tham gia thi tr�c nghiÇm, kê chuyÇn và diÁn chinh ß phàn 
thi n�ng khiêu. 

III. THOI GIAN, �JA �IËM 

- Ngày 30/9/2022: Các don vË gii danh sách vê Huyên doàn. 



Dur kiên ngày 07/10/2022 to chée tai HÙi truöng Nhà Thiêu nhi huyên 
Giong Riêng 

IV. KINH PHÍ, CO CAU GIÄI THUÒNG 

Kinh phi to chéc hÙi thi tër nguôn ngân sách huyÇn bô sung. Cu the: 

Giäi Nhât: 01 giäi x 1.200.000d/giai = 1.200.000d 

- Giài Nhi: 01 giäi x 1.000.000d/giäi = 1.000.000d 

- Giài Ba: 01 giäi x 800.000d/giäi 800.000d 

-Giai khuyén khích: 12 giäi x 500.000d/giäi 
V. THANH LAP BAN TÓ CHÚC, BAN GIÁM KHÄO 

= 6.000.000d 

1. Ban Tô chéc 

01. Mòi d'e Huynh V�n Thái Quýnh, HUV, Phó Chù tjch UBND huyÇn 
làm Truong ban; 

02. D/c Phan ThË Ngoc Câm, Bi thu HuyÇn doàn làm Phó ban truc; 

03. Moi d'c Phan ThË Trièu Tiên, Giám dóc Trung tâm VH TT & TT 
huyên làm thành viên; 

04. Moi d/c Nguyén ThË Câm Binh, Phó Truong phòng GD & �T huyÇn 
làm thành viên; 

05. Moi d/c �¡i úy Lê Thanh Son, Tro lý chính trË Ban chi huy quân su 
huyên làm thành viên. 

2. Ban Giám khào 

01. Moi d/c Nguyên Hông Cúc, UVTV, Truong Ban Tuyên giáo HuyÇn 
üy, làm Truong ban; 

02. D/c Phan ThË Ngoc Câm, Bí thu HuyÇn �oàn làm Phó ban; 

03. Moi dc Nguyen V�n Khuong, Truong phòng V�n hóa & Thông tin 
huyen làm thành viên; 

04. Moi d/c Phan ThË Triêu Tiên, Giám �ôc Trung tâm VH TT & TT 
huyên làm thành viên; 

05. D/c Nguyén ViÇt Nam Nghi, Phó Bí thu HuyÇn �oàn làm thành viên; 
06. D/c Trân Thanh Toàn, Bi thu �oàn truong THPT Giông Riêng làm thu 

ký 
07. D/c Hoàng Kim Yên, Viên chúc nhà thiêu nhi huyÇn làm thu ký. 

VI. TÓ CHÜC THYC HIÆN 
1. Huyen �oàn 

Xây dung, triên khai kê ho¡ch và phát �Ùng cuÙc thi. Chu¥n bË các diÁu 
kiÇn tó chúc cuÙc thi, thành lp BTC, BGK, lp då trù kinh phí. Tông kêt trao 
giai thuong cho cuÙc thi. 
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- Tuyên truyên vê cuÙc thi trên phuong tiÇn truyên thông và tråc quan. 

- Huy �Ùng lyc lugng �doàn viên, thanh niên tham gia ho¡t �Ùng. 

2. Dôi vói các Doàn co so và chi �oàn true thu�c 

Xây dyng kê ho¡ch và tô chéc phát �Ùng rÙng räi dên �Ùi viên, hÙi viên, 
doàn viên và thanh niên ß don vË minh tham gia hÙi thi. Khuyên khích các don 
vË tô chúc phát �Ùng và trao giai câp minh. 

Tham muu vÛi câp úy, chính quyèn t¡o �ièu kiÇn vê thôÝi gian, kinh phí 
têp luyên, dàn dång, �n, �i l¡i và tham gia hÙi thi. 

Phân công �ông chí bí thu �oàn các �on vË truong cum chç �Ùng liên hÇ 
voi cac don vË trong cum dê thành lp dÙi thi, dÙi cô vk tham gia HÙi thi theo ke 

ho¡ch. 
Trên dây là Ké ho¡ch tò chéc chéc hÙi thi tim hiÁu vÁ su nghiÇp, thân thÃ 

Anh hùng LLVTND Mai ThË Nuong và truyên thông lËch së �äng bÙ, dân, quân 
huyên Giông Riêng./. 

TM. BAN THUÖNG Vr HUYÆN �OÀN Noi nhan: 
- BTG Tinh ùy (b/c); 
- Thuong truc Tinh doàn (b/c); 
- TT. HuyÇn úy, UBND huyên (b/c); 
- TT. BCÐ lë ky niÇm Anh hùng 
LLVT nhân dân Mai ThË Nuong (b/c); 
- BTG, Ban Dân vn HuyÇn uý; 
- TT HuyÇn doàn; 
- Các co sß �oàn, �Ùi truc thuÙc (�ê t/h); 
- Các d/c trong BTC, BGK hÙi thi 

BÍ THU 

ilEN 

- Luu. 


