
UBND HUYỆN KRÔNG PẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CV-PGDĐT Krông Pắc, ngày tháng 4 năm 2020
Về việc tham gia Cuộc thi “Bác Hồ 

với thiếu nhi-Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường TH, THCS;
- Hiệu trưởng trường PTDT Nội trú THCS huyện.

Căn cứ Công văn số: 493/SGDĐT- CTTT, ngày 21/4/2020 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Đắk Lắk về việc tham gia Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi-Thiếu nhi với 
Bác Hồ”;

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường học trực thuộc triển 
khai các nội dung cụ thể sau:

1. Chỉ đạo tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tuyên truyền, vận 
động, khuyến khích học sinh tham gia “Ngày hội sắc màu” năm 2020, Cuộc thi vẽ 
tranh dành cho thiếu nhi (Cuộc thi) do Hội đồng Đội tỉnh tham mưu hướng dẫn 
triển khai thực hiện, gồm 03 giai đoạn:

- Giai đoạn 1
+ Chủ đề: “Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng chống dịch Covid-19”
+ Thời gian: Từ 18/3 đến 14/4/2020.
- Giai đoạn 2
+ Chủ đề: “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác H ồ ”
+ Thời gian: Từ 15/4 đến 30/6/2020.
- Giai đoạn 3
+ Chủ đề: “Ngôi nhà ước mơ của em ”
+ Thời gian: Từ 01/7 đến 01/12/2020.

2. Chỉ đạo tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường học 
triển khai thực hiện tốt Cuộc thi theo Hướng dẫn số 46-HD/HDĐ ngày 31/3/2020 
của Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk về việc tham gia “Ngày hội sắc màu” năm 2020, 
Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi và Thể lệ Cuộc thi (văn bản kèm theo).

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn 
vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Sở GDĐT (Để báo cáo);
- HĐĐ huyện (Để phối hợp);
- Các trường TH, THCS (Để thực hiện)
- Lưu: VT.

Phạm Xuân Vinh



ĐỘI TNTP HÒ CHÍ MINH
HĐĐ TỈNH ĐẮK LẮK

. * * * ____ ĐắkLẳk, ngày'! Ả tháng 3 năm 2020
Số: -HD/HĐĐ

HƯỚNG DẪN 
v ề  việc tham gia “Ngày hội sắc màu” năm 2020 

Cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi •

Thực hiện Ke hoạch số 42-KH/HDDTW, ngày 17/3/2020 của Hội đồng 
Đội Trung ương về việc to chức “Ngày hội sắc màu” năm 2020 cuộc thỉ vẽ 
tranh dành cho thiếu nhữ, nhằm nâng cao vai trò trong việc quan tâm, chăm sóc, 
giáo dục thiếu niên nhi đồng, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ 
em, đặc biệt là thẩm mỹ sáng tạo nghệ thuật hội họa; Hội đồng Đội tỉnh Hướng 
dẫn tham gia “Ngày hội sắc màu” năm 2020 cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu 
nhi với một số nội dung, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN

“Ngày hội sắc màu” năm 2020 được chia thành 03 giai đoạn cụ thể như
sau:

1. Giai đoạn 1
ị

- Chủ đề: “Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng chống dịch bệnh 
Covid-19”

- Thời gian: Từ ngày 18/3 đến 14/4/2020.

2. Giai đoạn 2

- Chủ đề: “Bác Hồ với thiếu nhi -  Thiếu nhỉ với Bác H ồ”

- Thời gian: Từ 15/4 đến 30/6/2020.

3. Giai đoạn 3
- Chủ đề: “Ngôi nhà mơ ước của em ”

- Thời gian: Từ 01/7 đến 01/12/2020.

II. ĐỚI TƯỢNG THAM GIA
- Là thiếu nhi có độ tuổi từ 6 đến 15 (từ lớp 1 đến lớp 9) đang sinh hoạt, 

học tập tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Nhà văn hóa Thanh thiếu 
nhi trên địa bàn tỉnh.

- Thí sinh được chia làm 2 Bảng thi: Bảng Tiểu học và Trung học cơ sở.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Với chủ đề: “Bảo vệ sức khỏe và chung tay phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 ” các em có thể lựa chọn các nội dung về chăm sóc sức khỏe, giữ gìn



vệ sinh, những việc làm cụ thể của thiếu nhi trong tuyên truyền phòng, chống 
dịch... để thể hiện tác phẩm.

- Với chủ đề: “Bác Hồ với thiếu nhỉ -  Thiếu nhỉ với Bác H ồ ” các em có 
thể lựa chọn các nội dung về thi đua học tập, rèn luyện chăm ngoan, đoàn kết 
giúp bạn vượt khó... theo lời Bác dạy để thể hiện.

- Với chủ đề: “Ngôi nhà mơ ước của em ” nội dung thể hiện mong 
muốn, ước mơ về ngôi nhà của mình để thể hiện tác phẩm.

- Mỗi giai đoạn sẽ có hướng dẫn, thể lệ cụ thể kèm theo.

2. Hình thức thể hiện và một số quy định chung

- Bức tranh được vẽ trên giấy trắng khổ A3 với các loại màu tự chọn như: 
chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác 
đều hợp lệ.

- Bức tranh tham dự phải là những Bức tranh chưa được trưng bày, triển 
lãm hoặc đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương 
tiện thông tin đại chúng nào.

- Bức tranh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ 
trường, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại vào mặt sau của Bức tranh, các Bức 
tranh không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những Bức tranh không hợp lệ, 
không đủ điều kiện đế tham gia cuộc thi.

- Nội (dung mô tả gửi kèm tác phẩm dự thi phải nêu rõ thông điệp.

- Tác giả Bức tranh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền và 
trách nhiệm nếu có tranh chấp về bản quyền của Bức tranh.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với những Bức tranh bị thất lạc 
trong quá trình vận chuyển.

- Ban Tổ chức không trả lại các Bức tranh đã gửi tham gia cuộc thi và có 
quyền sở hữu, sử dụng toàn bộ các Bức tranh của cuộc thi nhằm phục vụ cho 
công tác tuyên truyền sau hoạt động.

IV. CÁCH THỨC NỘP BÀI D ự  THI VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Cách thức nộp bài dự thi

1.1. Giai đoạn 1 - Nộp bài Online:

- Thí sinh chụp ảnh tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi qua địa 
chỉ email: Ngayhoisacmau@gmail.com hoặc hệ thông mạng xã hội (zalo, 
fanpage, website...) của cuộc thi. Khi gửi nội dung ghi rõ họ tên, ngày tháng 
năm sinh, trường, lóp, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại liên hệ. Ảnh chụp chính 
diện, rõ nét, thể hiện đầy đủ tác phẩm. Ánh có định dạng JPEG, dung lượng từ 
1Mb đến 5Mb, chưa qua chỉnh sửa. (kèm theo Thế lệ cuộc thi giai đoạn I)

- Ban Tổ chức sẽ thu các tác phẩm đạt giải để trưng bày sau khi kết thúc 
cuộc thi.
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1.2. Giai đoạn 2 - Nộp bài Online và trực tiếp:

- Nộp bài online: Thí sinh chụp ảnh tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức 
cuộc thi qua địa chỉ email: BacHovoithieunhi@gmail.com. Khi gửi nội dung 
ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ nhà riêng, số điện 
thoại liên hệ. Ảnh chụp chính diện, rõ nét, thể hiện đầy đủ tác phẩm. Ảnh có 
định dạng JPEG, dung lượng từ 1Mb đến 5Mb, chưa qua chỉnh sửa.

- Nộp bài trực tiếp: Thí sinh gửi tranh dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức: 
Hội đồng Đội Trung ương - số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài bì thư 
ghi rõ: Tranh vẽ tham dự Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhỉ - Thiếu nhỉ với Bác 
HÔ”.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 50 tranh dự thi xuất sắc nhất để chấm chung 
khảo và sẽ thông báo để các thí sinh gửi tranh gốc của mình về Ban Tổ chức 
(nếu nộp bài thi online).

1.3. Giai đoạn 3 - Nộp bài trực tiếp:

Thí sinh gửi tranh dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức: Trung tâm Hỗ trợ và 
Phát triển thiếu nhi Việt Nam, tầng 7, số 64 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội, điện thoại: (024) 22412031, (024) 22412032. Ngoài bì thư ghi rõ: 
Tranh vẽ tham,dự Cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước của em

2. Cơ cấu giải thưởng
í

2.1. Giai đoạn 1: 83 giải

- Giải thưởng tuần: Mỗi tuần Ban Tổ chức trao 10 giải cho các tác phẩm 
đạt chất lượng tốt nhất trong tuần.

- Giải giai đoạn: Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Đặc biệt cho cả 02 nhóm 
đối tượng. Các giải thưởng khác sẽ trao theo nhóm đối tượng như sau: 02 giải 
Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 30 giải Khuyên khích.

2.2. Giai đoạn 2: 20 giải

- Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng cho đối tượng dự thi theo mỗi Khối. 
Giải thưởng gồm: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba, 08 giải Khuyến khích. 
Ngoài ra, Ban Tổ chức dự kiến các em đạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được đài thọ 
toàn bộ chi phí đi lại, ăn nghỉ vê dự tông kêt cuộc thi tại Nghệ An.

2.3. Giai đoạn 3: 52 giải

- Giải tập  thể: Gồm 15 đơn vị, trong đó có 5 giải A và 10 giải B được 
trao cho tập thể có số lượng thiếu nhi hưởng ứng nhiều nhất và có nhiều Bức 
tranh đạt giải cá nhân.

- Giải cá nhân: Gồm 01 giải Đặc biệt, 02 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải 
Ba và 20 giải Khuyến khích. Địa phương có thiếu nhi đạt giải Đặc biệt sẽ 
được hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ

* Trong quá trình tổ chức, tùy điều kiện thực tế, Ban Tổ chức có thể 
điều chỉnh các nội dung của Cuộc thi cho phù hợp.
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Thông tin chi tiết, kết quả và các hoạt động của cuộc thi sẽ được đăng tải 
trên các trang website: www.thieunhivietnam.vn; www.doithieunien.vn.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ra, Hội đồng 
Đội các huyện, thị xã, thành phô căn cứ tình hình thực tế tại địa phương lựa 
chọn những hình thức phù hợp đê triên khai “Ngày hội sắc màu” năm 2020 cuộc 
thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi tới được đông đảo các em học sinh tại tất cả các 
Liên đội trên địa bàn để biết và đăng ký tham gia. Theo dõi, đôn đốc và tổng 
hợp số lượng bài dự thi tại đơn vị báo cáo về Hội đồng Đội tỉnh; hướng dẫn 
thiếu nhi cách thức nộp bài dự thi theo từng giai đoạn như mục IV.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Trần Đức Thanh -  Cán bộ Ban 
Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn. SĐT: 0917.026.326 -  02623.856.652.

Nhận được Hướng dẫn, Hội đồng Đội tỉnh đề nghị Hội đồng Đội các 
huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRựC

Noi nhận:
- HĐĐ các huyện, ứiị xã, thành phố;
- Lưu VP HĐố! /
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TRƯNG ƯƠNG ĐOẢN TNCS HÒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THẺ LỆ
Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”

(Ban hành kèm theo Ke hoạch số í / t ó  - KH/TWDTN-CTTN ngày 03/4/2020)

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN D ự THI
1. Đối tượng dự thi: Đội viên, thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước (từ 

06 đến dưới 15 tuổi). Đối tượng dự thi được chia làm 02 bảng gồm: Bảng Tiểu học 
dành cho học sinh từ lóp 1 đến lớp 5 (từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi) và Bảng Trung 
học cơ sở dành cho học sinh từ lớp 6 đến lóp 9 (từ 11 tuổi đến dưới 15 tuổi).

2. Thời gian: Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 30/6/2020.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC
Ở mỗi phần thi, thí sinh được chia làm 02 Bảng thi: Bảng Tiểu học và 

Trung học cơ sở.
Thí sinh lựa chọn dự thi 01 trong 03 hình thức: thi vẽ tranh, thi viết, thi trực 

tuyến hoặc có thể tham gia cả 03 hình thức.
1. Thi vẽ tranh
1.1. Nội dung
Thí sinh vẽ tranh với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhỉ với Bác Hồ
1.2. Đối tượng dự thi
Đội viên, thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước (từ 06 đến dưới 15 tuổi).
1.3. Thời gian nộp bài dự thi
Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 10/6/2020.
1.4. Yêu cầu
- Tác phẩm dự thi được trình bày trên khổ giấy A3, sạch sẽ, thể hiện rõ chủ 

đề tác phẩm dự thi. Bài dự thi có thể thực hiện với các chất liệu, màu sắc tùy chọn 
như: bút màu, chì màu, sáp màu, bột mầu, màu nước và các chất liệu khác và phải 
ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lóp, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại và 
email liên hệ của thí sinh (nếu có) hoặc của cha, mẹ, thầy cô giáo để liên hệ khi cần.

- Tranh đã tham dự ở cuộc thi vẽ khác, tranh đã tham dự triển lãm hoặc 
tranh sao chép không được dự thi.

- Tranh dự thi phải là tranh chưa được đăng trên tạp chí, báo, truyện hoặc 
các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ban tổ chức có quyền sử dụng các tranh dự thi cho mục đích tuyên truyền 
và các mục đích chính đáng của cuộc thi.
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1.5. Cách thức gửi bài dự thi
- Thí sinh chụp ảnh tác phẩm dự thi (chụp theo hướng thẳng, rõ nét, thể 

hiện đầy đủ tác phẩm, ảnh có định dạng JPEG, dung lượng từ 1Mb đến 5Mb, chưa 
qua chỉnh sửa) và gửi về Ban tổ chức cuộc thi qua địa chỉ email: 
BacHovoithieunhi@gmail.com hoặc hệ thông mạng xã hội fanpage: 
F acebook.com/hoidongdoitw.

- Đối với những thí sinh không có điều kiện gửi qua email và fanpage thì 
có thể gửi tranh dự thi trực tiếp về Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Hội đồng 
Đội Trung ương - số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài bì thư ghi rõ: Tranh 
vẽ tham dự Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ

Ban tổ chức sẽ lựa chọn 50 tranh dự thi xuất sắc nhất để chấm chung khảo 
(Thí sinh gửi tranh gốc của mình về Ban tổ chức sau khi nhận được thông báo).

2. Thi viết
2.1. Nội dung
Thí sinh sáng tác một bài văn, tuỳ bút hoặc bài thơ với chủ đề “Thiếu nhi 

Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” qua đó thể hiện suy nghĩ, tình cảm của 
thiếu nhi với Bác Hồ, những việc làm tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.

2.2. Đối tượng dự thi
Đội viên, thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước (từ 06 đến dưới 15 tuổi).
2.3. Thời gian nộp bài dự thi
Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 10/6/2020.
2.4. Yêu cầu
- Bài thi trình bày bằng tiếng Việt, không quá 1.000 từ, viết tay trực tiếp 

trên giấy kẻ ô ly, giấy viết học sinh 01 mặt hoặc đánh máy vi tính, font chữ 
Unicode, cỡ chữ 14, có đánh số trang.

- Bài thi phải nêu đầy đủ thông tin của người dự thi: họ tên, trường, lóp, địa 
chỉ liên lạc, xã, huyện, tỉnh, số điện thoại và email liên hệ của thí sinh (nếu có) 
hoặc của cha, mẹ, thầy cô giáo để liên hệ khi cần.

2.5. Cách thức gửi bài dự thi
- Thí sinh gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi qua địa chỉ email: 

BacHovoỉthỉeunhỉ@gmail.com Hoặc hệ thống mạng xã hội fanpage: 
Facebook.com/hoidongdoitw.

- Hoặc thí sinh gửi bài dự thi trực tiếp về Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: 
Hội đồng Đội Trung ương - số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài bì thư 
ghi rõ: Bài viết tham dự Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhỉ - Thiếu nhi vói Bác Hồ

3. Thi trực tuyến
3.1. Nội dung: Thi trắc nghiệm tìm hiểu về:

mailto:BacHovoithieunhi@gmail.com


3

- Cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, những sự kiện lịch sử của Đảng, của đất 
nước, của Đội TNTP Hồ Chí Minh, những địa danh lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ 
Chí Minh.

- Những sự kiện, câu chuyện, tư liệu lịch sử thể hiện tình cảm của Bác Hồ 
đối với thiểu nhi, cửa thiếu nhi Việt Nam với Bác Hồ.

- Gương thiếu nhi Việt Nam tiêu biểu trong làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
3.2. Đối tượng dự thi
Các thí sinh là học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 (từ 08 tuổi đến dưới 15 tuổi).
3.3. Thờỉ gian dự thi
- Vòng loại: Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 10/6/2020 (08 tuần).
- Vòng chung kết: Từ 9h00 đến lOhlO ngày 30/6/2020.
3.4. Cách thức đăng kỷ dự thi
- Thí sinh tham gia thi truy cập vào website: http://www.BacHovoiứiieunhi.vn.
- Thí sinh vào phần “Đăng ký”, lập tài khoản và điền đầy đủ các thông tin 

cần thiết. Lưu ý, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi, đảm 
bảo thông tin chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc thẻ học sinh) theo mẫu của Ban 
tổ chức trên phần đăng ký dự thi. Thí sinh cần cung cấp thông tin số điện thoại liên 
lạc của mình hoặc của phụ huynh để Ban tổ chức liên lạc, xác minh thông tin trong 
trường hợp cần thiết.

3.5. Hình thức thi
- Thí sinh có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh có kết nối Internet để tham gia cuộc thi.
- Thí sinh có thể làm bài thi trực tiếp trên website của cuộc thi vào bất cứ 

thời điểm nào trong thời gian quy định (từ ngày 15/4/2020 đến ngày 10/6/2020). 
Có thể lựa chọn thi 01 hoặc nhiều địa danh hoặc tất cả 10 địa danh trong một lần 
đăng nhập dự thi, và được đăng nhập thi nhiều lần.

- Với mỗi địa danh của vòng sơ loại, thí sinh chỉ được phép thi 01 lần. Hệ 
thống sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số điểm tích luỹ của thí sinh trên bảng theo 
dõi, xếp hạng trên cơ sở tổng điếm các địa danh thí sinh đạt được.

- Thí sinh dự thi không được nhờ người khác thi hộ; không sử dụng thông 
tin của người khác để đăng ký tham gia thi; không tiết lộ thông tin tài khoản thi 
của mình cho người khác đăng nhập kể từ lúc đăng ký thành công đến lúc kết thúc 
cuộc thi; nếu bị phát hiện có một trong những hành vi trên, Ban tổ chức sẽ hủy 
kết quả thi.

3.6. Các vòng thi và cách thức xếp loại
3.6.1. Vòng loại
- Thí sinh trả lời các câu hỏi thông qua 10 địa danh gắn liền với hành trình, 

cuộc đời của Bác Hồ: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội,

http://www.BacHovoi%e1%bb%a9iieunhi.vn
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Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đồng Tháp.

- Mỗi địa danh sẽ có các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Thí sinh chọn 01 
trong các đáp án để trả lời. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh đạt 10 điểm, trả lời 
sai không bị trừ điểm. Thí sinh được phép bỏ qua câu hỏi khó để trả lời câu hỏi 
tiếp theo và tiếp tục quay lại trả lời câu hỏi đã bỏ qua nếu vẫn còn thời gian làm 
bài thi tìm hiểu địa danh đó. Thời gian làm bài thi của từng địa danh được tính 
từ lúc thí sinh bấm nút bắt đầu thi. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ 
lúc nào trong thòi gian quy định. Het thời gian quy định của mỗi địa danh, hệ thống 
sẽ tự động kết thúc bài thi của thí sinh, số lượng câu hỏi và thời gian trả lời cho 
mỗi địa danh của mỗi Bảng cụ thể như sau:

+ Bảng Tiểu học: 05 câu hỏi/địa danh, tổng thời gian để đọc và trả lời trong 
vòng 05 phút.

+ Bảng Trung học cơ sở: 08 câu hỏi/địa danh, tổng thời gian để đọc và trả 
lời trong vòng 06 phút.

- Điểm khi kết thúc bài thi tìm hiểu từng địa danh sẽ là kết quả thi của thí 
sinh đối với địa danh đó (số điểm này được lưu trong hệ thống để tính kết quả tích 
lũy cả cuộc thi).

- Điểm thi vòng loại của thí sinh được tính trên cơ sở điểm tổng các địa 
danh thí sinh đã làm bài dự thi trong thời gian diễn ra vòng loại.

- Cứ sau 02 tuần thi, vào các ngày 29/4; 13/5; 27/5 và 10/6/2020, Ban tổ 
chức sẽ lựa chọn 20 thí sinh có số điếm cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất 
của mỗi bảng để trao giải thưởng.

Ket thúc Vòng loại, mỗi bảng Ban tổ chức sẽ chọn 130 thí sinh có số điểm 
cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất để tham dự Vòng chung kết. Danh sách thí 
sinh tham dự Vòng chung kết sẽ được Ban tổ chức công bố ngày 15/6/2020.

3.6.2. Vòng chung kết
- Thí sinh tham gia thi trực tuyến từ 09h00 - lOhlO ngày 30/6/2020 tại địa 

điểm do Ban tổ chức bố trí tại địa phương thí sinh, trả lời câu hỏi theo từng bảng, cụ 
thể như sau:

+ Bảng Tiểu học: 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút.
+ Bảng Trung học cơ sở: 50 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 40 phút và 

01 câu hỏi tự luận trong thời gian 30 phút.
- Thí sinh tham gia thi trực tuyến đảm bảo có mặt đúng thời gian quy định. 

Thí sinh vào dự thi muộn 15 phút so với thời gian quy định sẽ không được phép 
tham gia thi.

Mỗi bảng, Ban tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh có điểm cao nhất, thời gian trả 
lời ngắn nhất để trao giải. Ket quả được công bố tại website:
http://BacHovoithieunhi.vn, http://doanthanhnien.vn, http://thieunhivietnam.vn 
và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

http://BacHovoithieunhi.vn
http://doanthanhnien.vn
http://thieunhivietnam.vn
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in . GIẢI THƯỞNG
1. Thi vẽ tranh
- 01 Giải nhất: gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 3.000.000 đồng; tham gia hành trình về quê 
hương Bác Hồ tại Nghệ An; phiếu mua sách điện tử trị giá 5.000.000 đồng/phiếu 
sử dụng ừên website nxbkimdong.com.vn; 01 năm miễn phí ấn phẩm của báo 
Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

- 02 Giải nhì: mỗi giải gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 2.000.000 đồng; tham gia hành trình 
về quê hương Bác Hồ tại Nghệ An; phiếu mua sách điện tử trị giá 3.000.000 
đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn; 01 năm miễn phí ấn phẩm 
của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

- 03 Giải ba: mỗi giải gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 1.500.000 đồng; tham gia hành trình 
về quê hương Bác Hồ tại Nghệ An; phiếu mua sách điện tử trị giá 2.000.000 
đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn; 01 năm miễn phí ấn phẩm 
của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

- 04 Giải khuyến khích: mỗi giải gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 1.000.000 đồng; 01 năm miễn 
phí ấn phẩm của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

2. Thi viết
- 01 Giải nhất: gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 3.000.000 đồng; tham gia hành trình về quê 
hương Bác Hồ tại Nghệ An; phiếu mua sách điện tử trị giá 5.000.000 đồng/phiếu 
sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn; 01 năm miễn phí ấn phẩm của báo 
Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

- 02 Giải nhì: mỗi giải gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 2.000.000 đồng; tham gia hành trình 
về quê hương Bác Hồ tại Nghệ An; phiếu mua sách điện tử trị giá 3.000.000 
đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com. vn; 01 năm miễn phí ấn phẩm 
của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

- 03 Giải ba: mỗi giải gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 1.500.000 đồng; tham gia hành trình 
về quê hương Bác Hồ tại Nghệ An; phiếu mua sách điện tử trị giá 2.000.000 
đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn; 01 năm miễn phí ấn phẩm 
của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

- 04 Giải khuyến khích: mỗi giải gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 1.000.000 đồng; 01 năm miễn 
phí ấn phẩm của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
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3. Thi trực tuyến
3.1. Vòng loại
Cứ sau 02 tuần thi (vào các ngày 29/4; 13/5; 27/5 và 10/6/2020), Ban tổ 

chức sẽ công bố 20 thí sinh/ bảng có số điểm cao nhất và thời gian làm bài ngắn 
nhất để trao giải thưởng. Mỗi giải thưởng gồm giây chứng nhận của Ban tô chức 
cuộc thi kèm tiền thưởng 300.000 đồng/giải; phiếu mua sách điện tử trị giá 
500.000 đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn và 01 tháng miễn 
phí ấn phẩm của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

3.2. Vòng chung kết cho mỗi bảng
- 01 Giải nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh kèm tiền thưởng 5.000.000 đồng; tham gia hành trình về quê hương Bác 
Hồ tại Nghệ An; phiếu mua sách điện tử trị giá 5.000.000 đồng/phiếu sử dụng trên 
website nxbkimdong.com.vn; 01 năm miễn phí ấn phẩm của báo Thiếu niên Tiền 
phong và Nhi đồng.

- 02 Giải nhì: Mỗi giải gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 3.000.000 đồng; tham gia hành trình 
về quê hương Bác Hồ tại Nghệ An; phiếu mua sách điện tử trị giá 3.000.000 
đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn; 01 năm miễn phí ấn phẩm 
của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

- 03 Giải ba: Mỗi giải gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 2.000.000 đồng; tham gia hành trình 
về quê hương Bác Hồ tại Nghệ An; phiếu mua sách điện tử trị giá 2.000.000 
đồng/phiếu sử dụng trên website nxbkimdong.com.vn; 01 năm miễn phí ấn phẩm 
của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

- 04 Giải khuyến khích: Mỗi giải gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kèm tiền thưởng 1.500.000 đồng; tham gia hành 
trình về quê hương Bác Hồ tại Nghệ An; 01 năm miễn phí ấn phẩm của báo Thiếu 
niên Tiền phong và Nhi đồng.

Ngoài các giải thưởng của các phần thi nêu trên, Ban Tổ chức sẽ trao 02 
giải tập thể dành cho 01 Đoàn cấp tỉnh có số lượng thiếu nhi tham gia thi nhiều 
nhất và 01 Đoàn cấp tỉnh có tỷ lệ thiếu nhi của tỉnh tham gia đông nhất. Phần 
thưởng gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh kèm tiền thưởng 10.000.000 đồng.

Căn cứ điều kiện thực tế, Ban tổ chức có thể bổ sung một số giải phụ, các 
quà tặng và phần thưởng khác.

Lưu ý: Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng hình ảnh, nội dung bài thi của 
các thí sinh, Liên đội tham dự cuộc thi để phục vụ công tác tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi 
đồng, các ấn phẩm của Nhà Xuất bản Kim Đồng, ... Ban tổ chức không chịu trách



nhiệm nếu bài thi của cá nhân, tập thể bị thất lạc trong quá trình đăng ký, gửi bài 
dự thi, không trả lại các bài dự thi đã nộp.

Trong quá trình tổ chức, tùy điều kiện thực tế, Ban tổ chức cuộc thi có thể 
điều chỉnh thể lệ cho phù hợp.

Mọi thông tin chỉ tiết về cuộc thỉ, xỉn vui ỉòng Hên hệ bộ phận thường trực 
cuộc thi:

- Đ/c Nguyễn Thị Việt, Chuyên viên Ban Công tác thiếu nhỉ Trung ương 
Đoàn, điện thoại: 0986.133.088.

- Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang, Cán bộ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhì 
đồng, điện thoại: 0903.407.199.
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