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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu " Lịch sử truyền thống và thành tựu thời kỳ đổi
mới của Đảng bộ và nhân dân Gio Linh" trong ngành giáo dục
------------

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 19/9/2011 của Ban tổ chức cuộc
thi tìm hiểu " Lịch sử truyền thống và thành tựu thời kỳ đổi mới của Đảng bộ và
nhân dân Gio Linh" của huyện Gio Linh;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BTC cuộc thi tìm hiểu " Lịch
sử truyền thống và thành tựu thời kì đổi mới của Đảng bộ và nhân dân Gio Linh"
trong ngành giáo dục tại Quyết định số 137/QĐ-GDĐT ngày 03/10/2011 của
Truởng phòng GD và ĐT Gio Linh; Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu " Lịch sử truyền
thống và thành tựu thời kỳ đổi mới của Đảng bộ và nhân dân Gio Linh" trong
ngành giáo dục triển khai nội dung cuộc thi như sau:
1. Mục đích yêu cầu:
-Thông qua cuộc thi nhằm tạo điều kiện cho CBGV-NV và các em học sinh
trên địa bàn huyện tham gia tìm hiểu truyền thống lịch sử của quê hương Gio Linh
anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; những
thành tựu kinh tế-xã hội đã đạt được sau 40 năm quê hương hoàn toàn giải phóng.
-Giáo dục truyền thống anh dũng kiên cường của quân và dân Gio Linh trong
chiến đấu chống giặc và bảo vệ quê hương với khẩu hiệu " một tấc không đi, một li
không rời", quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược; truyền thống cần cù, sáng tạo
trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương.
-Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của CBGV-NV,
học sinh; đặc biệt tập trung đóng góp sức lực, trí tuệ và huy động mọi nguồn lực để
thực hiện có hiệu quả phong trào " Làm giàu cho mình, làm giàu cho quê hương",
quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, vững bước đi lên trên con đường đổi mới.
2. Nội dung cuộc thi:
-Tìm hiểu lịch sử truyền thống của huyện trong hai cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
-Những thành tựu kinh tế-xã hội huyện đạt trong 40 năm sau ngày quê hương
Gio Linh giải phóng và 25 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng
và lãnh đạo.
-Phát hiện, nêu gương những người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân
điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện cuộc vận
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động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở địa phương; đề
xuất những giải pháp, cách làm mới, sáng tạo nhằm góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà trong giai đoạn hiện nay.
Câu hỏi dự thi đính kèm theo Kế hoạch này.
3. Đối tượng dự thi:
-Cán bộ giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS,
PTDTNT, THPT, TTGDTX, TTKTTHHN huyện và cơ quan phòng giáo dục.
-Học sinh các trường THCS, PTDTNT, THPT và TTGDTX năm học 20112012.
4. Yêu cầu bài dự thi:
-Bài dự thi phải được trình bày trên khổ giấy A4 bằng hình thức viết tay.
BTC cuộc thi không nhận những bài dự thi đánh máy hoặc photocoppy, các bài thi
có nội dung hoàn toàn giống nhau.
-Bài dự thi đảm bảo trả lời đầy đủ và đúng các nội dung câu hỏi, trình bày
sạch sẽ rỏ ràng, văn phong trong sáng. Khuyến khích các bài có kèm theo tranh,
ảnh hoặc tài liệu dẫn chứng minh họa.
-Ngoài bìa bài dự thi ghi rỏ:
+Bài dự thi tìm hiểu " Lịch sử truyền thống và thành tựu thời kỳ đổi mới của
Đảng bộ và nhân dân Gio Linh"
+ Họ và tên - tuổi
+Chức vụ (Lớp).
+ Tên đơn vị:
5. Tài liệu tham khảo:
-Lịch sử Đảng bộ huyện Gio Linh (tập I và tập II).
-Các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XII, XIII, XIV, XV.
-Các báo cáo tổng kết của Huyện uỷ, UBND huyện và các tài liệu liên quan
khác.
6. Hình thức nộp bài:
Tất cả các bài dự thi của CBGV-NV, HS đều nộp về BTC theo yêu cầu sau:
-Mỗi trường chọn 05 bài dự thi xuất sắc của học sinh và 05 bài xuất sắc của
CBGV, nhân viên đóng trong 01 bì và ngoài bì ghi rỏ:
Bài dự thi tìm hiểu " Lịch sử truyền thống và thành tựu thời kỳ đổi mới của
Đảng bộ và nhân dân Gio Linh"
Trường:.............................
-Số bài còn lại của CBGV và HS được đóng trong 01 bì khác và ngoài bì ghi
rỏ:
Bài dự thi tìm hiểu " Lịch sử truyền thống và thành tựu thời kỳ đổi mới của
Đảng bộ và nhân dân Gio Linh"
Trường:.............................
-Mỗi trưòng nộp kèm 01 báo cáo số liệu có Thủ trưởng đơn vị kí tên và đóng
dấu theo mẫu sau:
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Báo cáo số liệu cuộc thi tìm hiểu " Lịch sử truyền thống và thành tựu thời kì
đổi mới của Đảng bộ và nhân dân Gio Linh"
Đơn vị:………..
TS CBGV-NV:……..
TS bài dự thi của CBGV-NV:……
Số CBGV-NV không tham gia(ghi rỏ lí do):
TS học sinh toàn trường:….
TS bài học sinh dự thi:…..
Số HS không tham gia (ghi rỏ lí do):
Danh sách 05 bài học sinh và 05 bài CBGV-NV xuất sắc.
7. Thời gian và địa điểm nộp bài dự thi:
-Thời gian nộp bài về huyện: Trước ngày 05 tháng 12 năm 2011
-Địa điểm: Nộp tại phòng GD và ĐT (đ/c Nguyễn Sơn Thành)
8. Tổ chức thực hiện:
-Các đơn vị thành lập BTC, BGK để phát động cuộc thi, tiến hành chấm
chọn bài dự thi xuất sắc và thực hiện nộp bài về phòng GD và ĐT đúng thời gian và
các quy định của Kế hoạch.
-Ngành giáo dục thành lập Ban giám khảo để chấm chọn bài dự thi xuất sắc
gửi dự thi tại huyện và tổ chức tổng kết trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt kết
quả cao trong cuộc thi của ngành.
Để thực hiện tốt yêu cầu của BTC cuộc thi cấp huyện đề ra, BTC cuộc thi
của ngành đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế
hoạch để cuộc thi đạt chất lượng cao.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Nơi nhận:
-BTC cuộc thi cấp huyện(báo cáo);
-Các trường MN,TH,THCS,PTDTNT;
-Các trường THPT,TTGDTX,TTKTTHHN;
-Website phòng;
-Lưu: VT, BTC cuộc thi của ngành.

TRƯỞNG PHÒNG GD VÀ ĐT
Ngô Thanh Hải
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CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU
“LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG VÀ THÀNH TỰU THỜI KỲ ĐỔI MỚI CỦA
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN GIO LINH”
------------------*Câu hỏi 1:
Nêu quá trình thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Gio Linh?
Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện?
*Câu hỏi 2:
Nêu diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa dành chính quyền năm 1945 ở Gio
Linh?
*Câu hỏi 3:
Trình bày diễn biến, kết quả của cuộc tiến công, nỗi dậy giải phóng quê hương
của quân và dân Gio Linh năm 1972?
*Câu hỏi 4:
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Gio Linh có bao nhiêu
địa phương, đơn vị và cá nhân đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân (hãy kể tên)? Có bao nhiêu bà mẹ đã được phong tặng
và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Hiện nay toàn huyện có bao
nhiêu bà mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống, ở đâu? (Tính đến 31/12/2010).
*Câu hỏi 5:
Hãy cho biết những thành tựu nỗi bật mà Đảng bộ và nhân dân Gio Linh đạt
được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ X của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ
XIV, nhiệm kỳ 2005-2010?
*Câu hỏi 6:
Hãy nêu mục tiêu và những chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phong – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết đại
hội Đại biểu Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra?
*Câu hỏi 7:
Cho biết huyện Gio Linh đến nay đã tổ chức bao nhiêu các hoạt động, xây
dựng những công trình nào, phát động các phong trào gì để hướng tới kỷ niệm 40
năm ngày giải phóng Gio Linh? (Tính đến 31/12/2011).
*Câu hỏi 8:
Hãy kể một tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, lao
động sản xuất và công tác ở địa phương, đơn vị mình. (Bài viết không quá 1.000 từ
- Về người thật, việc thật).
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