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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Về việc Kế hoạch tổ chức Hội thi
kể chuyện Sách, Chủ đề “Nhân
vật Lịch sử địa phương”

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.
Thiết thực chào mừng ngày Sách Việt Nam năm 2017, đồng thời ôn lại
truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Tiền Giang;
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi kể chuyện Sách, Chủ đề “Nhân
vật Lịch sử địa phương” với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết về lịch sử, truyền thống
đấu tranh cách mạng của nhân dân Tiền Giang và những mẫu chuyện, những
tấm gương, những công lao to lớn của các Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn
hóa Việt Nam;
- Thông qua Hội thi, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu
dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của học sinh; nâng cao lòng yêu nước, lòng
tự hào về quê hương, về dân tộc, yêu thích lịch sử nước nhà, noi gương các anh
hùng dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ YÊU CẦU
1. Nội dung:
Những mẫu chuyện về các nhân vật Lịch sử địa phương.
2. Hình thức và yêu cầu :
2.1. Hình thức thi:
- Mỗi học sinh tham dự chọn một nội dung dự thi thích hợp mà mình tâm đắc,
từ đó xây dựng đề cương (có phần giới thiệu, nội dung và bài học rút ra từ câu
chuyện).
- Thí sinh trình bày theo hình thức kể chuyện, không quá 10 phút, nếu quá 02
phút sẽ bị trừ 1 điểm, nếu quá trên 3 phút sẽ bị Ban Giám khảo cắt phần còn lại.
2.2. Yêu cầu của Hội thi:
- Câu chuyện kể về Nhân vật Lịch sử địa phương phải nêu được tên tác giả,
nhà xuất bản, năm xuất bản, đảm bảo tính trung thực, chính xác, khách quan; lối
kể giản dị, mộc mạc, sinh động, phù hợp với nội dung và thiết thực, có tính giáo
dục cao;

- Nội dung thi cần được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, sinh động, tránh hình
thức, thực hiện đúng thời gian qui định;
- Khuyến khích thí sinh tăng phần liên hệ với địa phương và bản thân (theo
đề cương đã chuẩn bị);
- Trong quá trình thi, thí sinh được dùng các hình ảnh minh hoạ bằng chương
trình slides, video clip, hát minh họa, phim tư liệu... nhưng phải phù hợp với nội
dung câu chuyện kể, tránh phô trương hoặc minh họa sai và phải gửi trước cho
Ban Tổ chức Hội thi để chuẩn bị các thiết bị cần thiết.
2.3. Thời gian và địa điểm đăng ký:
- Các đơn vị đăng ký cho Sở Giáo dục và Đào tạo qua Trung tâm Hỗ trợ công
tác Thư viện Thiết bị và Giáo dục ngoài giờ, gặp thầy Lộc, hoặc gửi qua địa chỉ
mail: ungphuocloc65@gmail.com, cho đến hết ngày 05/4/2017;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo tập hợp đề cương bài dự thi của các thí sinh
thuộc đơn vị mình gửi cho thầy Ưng Phước Lộc trước ngày 05/4/2017 để Ban
Giám khảo duyệt nội dung;
- Các đơn vị tham gia dự thi sẽ bốc thăm vào lúc 9 giờ, ngày 14/4/2017, tại
Sở Giáo dục và Đào tạo.
III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỘI THI
Tất cả học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.
Lưu ý:
 Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo: Mỗi đơn vị sau khi tổ chức dự thi
cấp huyện chọn ra mỗi khối (khối 6,7,8,9) 01 học sinh dự thi cấp tỉnh.
 Đối với các trường Trung học phổ thông: Mỗi đơn vị cử 01 học sinh tham
dự.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Thời gian:
- Các trường Trung học phổ thông và các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ
chức thi trong tháng 3/2017;
- Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tổ chức thi từ ngày 17/4/2017.
2. Địa điểm:
Hội trường trường Tiểu học Nguyễn Huệ, phường 6, thành phố Mỹ Tho.
3. Kinh phí tổ chức:
Sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị thực hiện theo công văn số
1666/SGDĐT-STC ngày 16/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài
Chính về Hướng dẫn định mức trả lương dạy thêm giờ, thêm buổi và chi tổ chức
các kỳ thi của ngành Giáo dục và Đào tạo để quyết toán.
V. THANG ĐIỂM: ( 20 điểm)

1. Phần giới thiệu, hóa trang : 2 điểm
2. Phần nội dung kể chuyện : 18 ( điểm)
- Nội dung kể chính xác, khách quan, trung thực : 10 (điểm)
- Lối kể sinh động, hấp dẫn, thu hút :

3 (điểm)

- Bài học rút ra cho bản thân :

2 ( điểm)

- Tác dụng giáo dục tuyên truyền :

2 ( điểm)

- Tư liệu, hình ảnh, phụ họa phù hợp:

1 ( điểm)

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Giải nhất:

03 giải

- Giải nhì:

10 giải

- Giải ba:

15 giải

Trên đây là kế hoạch Hội thi Kể chuyện Sách, Chủ đề “Nhân vật Lịch sử
địa phương”. Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung kế hoạch trên, trong quá
trình thực hiện có gì vướng mắc xin liên hệ thầy Ưng Phước Lộc để được tư vấn
thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,TVTBNG.
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