
BCH DOAN TfNH SO LA DO IAN TNCS HO Cm MINH 

S212-CV/TDTN-TTNTH San La, ngày 15 tháng 4 narn 2020 
"V/v triên khai cuóc thi Bác Hj vâi Thiêu nhi - 

Thiê'u nhi vài Bác Ha" 

Kit,!, gui: - Ban Thtrng vi các huyn, thành doàn; 
- Ban thtrng vu Doàn trirông Di h9c Tây Bc. 

Thirc hin Kê hoach so 246-KH/TWDTN -CTTN ngày 03.4.2020 cüa Ban 
Bi thu Trung umg Doàn vic to chirc cuc thi "Bác Ho vOi thiéu nhi - Thie'u nhi 
vâi Bác HO"; Thiêt thirc chào mrng kS'  nim 130 närn Ngày sinh Chü tjch H05  Chi 
Mirth (19/5/1890-19/5/2020), 

Ban Thithng vii Tiiih doàn d ngh Ban Thithng vi các huyn, thành doàn, 
Doàn tnrmg Di hoc Thy Bäc triên khai Cuc thi vOi nMng ni dung, cit the nhu sau: 

1. Di ttrçrng: Thiu nhi Vit Nam có d Q̂  tui tr 6 dn 15 ('lop 1 dEn lOp 9) 
dang sinh hott, hçc tp ti các tru?ing Tiêu h9c, Trung hçc Co so hen dja bàn tinh. 
Thi sinh dr thi duçic phân 1am 02 bang: Bang Tiêu h9c dành cho hçc sinh tr lOp 1 
den lOp5 (th 06 tuOi den dithi 11 tuOi); bang Trung bce ca sO dành cho hoc sinh tir 

lOp 6 den lOp 9 ('tic 11 tuOi den du'ói 15 tuói). 

2. Thô'i gian: Tir ngày 15/4/2020 den ngày 30/6/2020. 

3. Ni dung, hlnh thfrc: Thi sinh 1ra chn dir thi 01 trong 03 hinh thIrc: thi 
v tranh, thi viêt, thi trirc tuyên hoàc có the tham gia ca' 03 hInh thirc. 

3.1. Thi vêtranh 

- N5i dung: Thi sinh ye tranh trên giây träng kh6 A3 vOi các 1oi màu tr 
chn nhu: chi, bt rnàu, sap rnàu, soTi dâu, rnàu nuOc, but da rnàu hoc cac chat 
1iu khác vOl chcr dê "BOc HO vái Thiêu n/il - ThiCu n/il vái Bác HO". Day cQng 
chInh là giai do.n 2 cOa cuc thi va tranh dành cho thiêu nhi "Ngày lii sac ,nau"  

dd ducc triên khai ti Cong van so 213-CV/HDD ngày 18.3.2020 cüa Hi dông 
Dôi tinh. 

- Thai gian np bài dc thi: Tü ngày 15/4/2020 den ngày 10/6/2020. 

- Hinh thác: 

+ Thi sinh chiip ãnh tác phm dir thi gui v Ban To^ chirc Cuc thi qua dja 
chi email Bachovoithieunhigrnai1.COm  hoic h8 thong mng xä hi fanpage 
Facebook.com/hoidongdOitw. Khi gCri ni dung ghi rO hç ten, ngày tháng näm sinh, 
trumg, lOp, dja chi nhà riêng, sO din thoi lien h. Anh chirp chInh din, rô net, the 
hin day dü tác phârn. Anh có djnh ding JPEG, dung hrçmg ttr 1 Mb den 5Mb, chua 
qua chinh sOa. 

+ Dái vOi thi sinh không có diu kin gui qua email và fanpage thi cóth 
gOi tranh trirc tip v8 Ban TO chüc theo dja chi (Hi ding D6i Trung wang, so' 62 



Bb triu, Hoàn Kiêrn, Ha Nçi). Ngoài bI ghi rö: Tranh ye tham dir Cuc thi "Bác 

Ho vâi thiêu nhi - Thiéu n/il v&i Bác Ho". 

- Lwu : Ban To chüc sê 1ira chpn 50 tranh dir thi xut s&c nht de^ ch.m 
chung khão. Thi sinh g1ri tranh gôc ye Ban To chirc sau khi nhn duçc thông báo 

vào top 50. 

3.2. Thi vilt 
- Ni dung: Thi sinh sang tác mt bài van, tu' bct hoc bài thci vâi chü d 

"Thiêu nhi Vit Nam lam theo 5 diêu Bác HO dQy" qua do the hin suy nghT, tInh 

cam cüa thiêu nhi vi Bác Ho, nhüng vic lam tot theo 5 ctiêu Bác H d.y. 

- Th&i gian nçäp bài dt thi: Tir ngày 15/4/2020 den ngày 10/6/2020. 

- HInh tlilcc: 

+ Bài thi trInh bay bang ting Vit, không qua 1.000 tr, vit tay trirc tip 
trên giây ké ô ly, giây viCt hoc sinh 01 mt hoic dánh may vi tInh, font chü 
Unicode, ca cht 14, có dánh so trang. Bài thi phái nêu day dü thông tin cüa ngu1i 
du thi ho ten, truclng, lop, dia chi hen lac, xã, huyên, trnh, so diên thoai va email 

lien h cüa thi sinh (nêu co) hoc cüa cha, me, thây Co giáo dê lien h khi can. 

+ Thi sinh gi:ri bài dr thi ve^ Ban T6 chrc qua dja chi email 
BachovoithieunhigmaiLC01fl hoic h thông mng xà hi fanpage 

acebook.coiflIhoidoflgdoitW. Hoc thi sinh g1ri bài trVc tiêp ye Ban To chcrc theo 

da chi (Hi dOng Di Trung wo'ng, so 62 Bb triu, Hoàn Klein, Ha Ni); ngoài bi 

ghi rö: Bài viêt tham dir Cuc thi "Bác HO vói thiéu n/il - ThiCu nhi vó'i Bác HO". 

3.3. Thi triv tuyin 

- Nt3i dung: Thi tr.c nghim tim hiêu ye cuc di, sir nghip cüa Bác H; 
nhng sr kin ljch sir cüa Dãng, ciia dat nuâc, cüa Di TNTP HO Chi Minh; 
nhüng dja danh ljch sirgän vâi Chittjch Ho Chi Minh; nhQng sir kitn, câu chuyn, 
tu lieu ljch sü the hin tInh cam cüa Bak H6 vói thiêu nhi, cüa thiêu nhi Vit Nam 
vâi Bác Ho; gucmg thiêu nhi Vit Nam tiêu biêu lam theo 5 diêu Bác Ho day. 

- ThO'i gian dr thi: 

+ VOng 1oi: Tr ngày 15/4/2020 den ngày 30/6/2020 (08 tun), 

+ Vông chung kêt: Tir 9h00 den lOhlO ngày 30/6/2020. 

-Thnhthth: 

+ Thi sinh tham gia truy cp vào website: http://www.BacHovOithieUfl1ThVn. 

+ Thi sinh yào phân Bang k, 1p tài khoãn vâ diên dy dU các thông tin cn 
thit. Thi sinh cAn cung cap thông tin so din thoi lien lc cüa minh hoc cüa phii 
huynh d8 Ban TO chrc lien lac, xác minh thông tin trong trung hop can thiêt. 

Lu: 

+ Thi sinh có thC sir dung may vi tinh hotc may tInh bang hoc din thoi 
thông minh có kêt nOi Internet dé tham gia cuc thi. 



TM. BAN THUONG VV T!NH DOAN 
HO BI THY 

iyn Duy Dung 

+ M& thi sinh chi dugc däng k duy nht 01 tài khoân duthi, dam bào 
thông tin chinh xác theo Giây khai sinh (hoc the hoc sinh) theo mu cüa Ban T 
chüc trên phân dãng k di,r thi. 

+ ThI sinh có the lam bài thi trirc tip trên website cuc thi vào b.t cr th?ji 
diem nào trong thai gian quy djnh. CO the 1ira ch9n thi 01 hoc nhiêu dja danh 
hoc tat ca 10 dja danh trong mt lan dang nhp dr thi và dugc dàng nhp thi 

nhiêu Ian. 

+ Vói mi dia danh cüa vOng sa loii, thi sinh chi &rçcc phép thi 01 1n. H 
thông sê tr dng cp nht và ghi nhtn so diem tich lüy cüa thi sinh trên bang theo 

dôi, xp hang trên ca sâ tong diem các da danh thI sinh dat  duçc. 

+ ThI sinh du thi không ducic nh nguOi khác thi h; không sü dirng thông 
tin cüa ngii khác de dang k tham gia thi; không tiêt 16 thong tin tài khoân thi 

cüa minh cho nguii khác clang nhp kê tir lüc clang k' thành cong den lüc két thüc 
cuc thi. Nêu bj phát hin có mt trong nhüng hàrth vi trên, Ban TO chüc sê hüy 

kêt qua thi. 

4. Chi tit các phn thi Va co! can giãi thirong: truy cp ti website cuc 

thi http://BacHovoithieunhi.Vfl  hoc theo döi trên The 1 (gut kern). 

Ban ThuOng v11 Tinh doàn de^ nghi Ban Thung v11 các huyn, thành doàn, 
Doàn triRing Dai hoc Thy Bäc tang cung cong tác tuyên truyên, hu6ng dan thiêu 

niên, nhi dng tai dja phiicmg hu0ng irng tham gia. M9i chi tiêt lien h dông chi 

VI Thj San - Chuyên viên Ban TTNTH tinh doàn SDT: 0212.3.850.433 di dng: 

0365.194.948.1. 

Noinhn: 
- Ban CYTN TW Doàn (d e-'  b/c); 

- TT Tinh doân (del We); 
- Ban TG tinh doán (dé p/h) 
- Nhu trén (ctë t/h); 
- Li.ru:VT; TTNTH (17b). 


