BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THỂ LỆ
Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc
“Tự hào Việt Nam”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 411 -KH/TWĐTN-TNTH
ngày 07 tháng 10 năm 2015)
-------I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG
1. Tên gọi cuộc thi: “Tự hào Việt Nam”
2. Đối tượng
Là học sinh đang theo học tại các trường Trung học phổ thông (THPT),
Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)trên cả nước.
II. NỘI DUNG
- Những kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học
trong chương trình giáo dục phổ thông.
- Các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước, các anh hùng dân tộc,
danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ, những người Việt Nam tiêu biểu xuất sắc
trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ.
- Thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới.
III. HÌNH THỨC THI
1. Phần thi trực tuyến cá nhân
1.1. Vòng loại:
Thí sinh đăng ký tài khoản tại địa chỉ http://www.tuhaovietnam.com.vn
để tham gia dự thi trực tuyến. Vòng loại diễn ra trong 04 tuần thi, từ 08/11/2015
đến 05/12/2015. Mỗi tài khoản được dự thi tối đa 02 lần/ tuần. Căn cứ để xếp
hạng và trao giải trong tuần dựa vào điểm số và thời gian thực hiện bài thi. Tuần
thi bắt đầu từ 08h00 ngày chủ nhật (tuần đầu tiên bắt đầu vào 8h00 ngày
08/11/2015), kết thúc vào 17h00 ngày thứ bảy hằng tuần. Kết quả hằng tuần
được công bố vào 9h00 ngày thứ 3 tuần sau.
Mỗi lần tham dự, mỗi thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi ở 4 phần thi, cụ
thể như sau:
- Phần 1: KHỞI ĐỘNG - “Theo dòng lịch sử”
Phần thi này gồm 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm về các sự kiện theo mốc
thời gian của lịch sử Việt Nam. Thời gian suy nghĩ và trả lời 01 câu hỏi tối đa là
30 giây, hết 30 giây nếu thí sinh chưa có phương án trả lời hệ thống sẽ tự động
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chuyển sang câu hỏi khác và không tính điểm cho câu hỏi đó. Mỗi câu trả lời
đúng được 05 điểm và trả lời sai không có điểm.
Điểm tối đa của phần thi này là 50 điểm. Thời gian tối đa của phần thi này
là 300 giây.
- Phần 2: THỬ THÁCH – “Hành trình đến địa chỉ đỏ”
Phần thi này đưa ra một khung hình ảnh được cắt thành 09 ô tương ứng
với 09 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh được tự chọn thứ tự các ô để trả lời, khi
chọn vào mỗi ô, hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi với thời gian suy nghĩ và trả lời là 30
giây, hết 30 giây mà thí sinh chưa có phương án trả lời, hệ thống sẽ tự động
chuyển sang câu hỏi khác và không xuất hiện phần hình nền bị che, không tính
điểm cho câu hỏi đó. Mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm kèm theo xuất hiện
hình ảnh nền của ô tương ứng.
Sau khi lật xong 09 ô, thí sinh có 30 giây để trả lời câu hỏi xuất hiện cùng
hình ảnh.Trả lời đúng câu hỏi hình ảnh được 15 điểm.Thí sinh có quyền trả lời
câu hỏi hình nền sau khi lật được ít nhất 04 ô vuông để kết thúc phần 2. Trong
trường hợp này, điểm số thí sinh đạt được là điểm của câu hỏi hình nền và điểm
của câu hỏi ở các ô còn lại chưa mở (các ô đã mở nhưng trả lời sai, không được
tính điểm trong trường hợp này).
Điểm tối đa của phần thi này là 60 điểm. Thời gian tối đa của phần thi này
là 300 giây.
- Phần 3: TĂNG TỐC – “Danh nhân đất Việt”
Màn hình của phần thi được chia làm hai cột dữ liệu, cột A chứa 10 dữ
liệu được sắp xếp cố định, cột B chứa 15 dữ liệu có tính chất động, thí sinh có
nhiệm vụ sử dụng chuột máy tính di chuyển từng ô ở cột B gắn vào với 01 ô
tương ứng ở cột A để có được đáp án đúng. Thí sinh có 200 giây để ghép 10 cặp
thông tin đúng. Hết thời gian, hệ thống sẽ tự động tính điểm, mỗi cặp dữ liệu
đúng thí sinh được 10 điểm, ghép sai không bị trừ điểm.
Điểm tối đa của phần thi này là 100 điểm. Thời gian tối đa của phần thi
này là 200 giây.
- Phần 4: VỀ ĐÍCH – “Tự hào Việt Nam”
Ở phần thi này, hệ thống sẽ đưa ra hình ảnh bản đồ Việt Nam, thí sinh có
10 lần yêu cầu để hệ thống tự động khởi chạy và dừng lại ở một địa phương bất
kỳ trên bản đồ. Tại mỗi địa phương, thí sinh trả lời 01 câu hỏi trắc nghiệm có nội
dung gắn với các vấn đề về lịch sử, văn hoá của địa phương đó. Mỗi câu trả lời
đúng được 10 điểm, sai bị trừ 05 điểm. Thời gian tối đa để suy nghĩ và trả lời câu
hỏi là 20 giây, thí sinh có quyền yêu cầu hệ thống tính điểm sau khi đã đưa ra
phương án lựa chọn để chuyển sang câu tiếp theo.
Ở phần thi này, thí sinh có quyền được đặt ngôi sao hy vọng 02 lần tương
ứng với 02 câu hỏi tùy chọn, nếu trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng điểm
số của câu hỏi đó được nhân đôi, nếu trả lời sai bị trừ 10 điểm.
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Điểm tối đa của phần thi này là 120 điểm, thời gian tối đa là 200 giây.
Trong trường hợp tổng điểm của thí sinh bằng 0, phần thi sẽ dừng lại.
Tổng điểm tối đa mà thí sinh có thể đạt được sau khi hoàn thành 4 phần
thi là 340 điểm.
1.2. Vòng thi chung kết cá nhân cấp tỉnh, thành phố:
Sau 04 tuần thi, 85 thí sinh có số điểm cao nhất cùng thời gian hoàn thành
nhanh nhất ở mỗi tỉnh, thành phố sẽ tham gia Vòng thi chung kết cá nhân cấp
tỉnh, thành phố. Vòng thi này sẽ diễn ra đồng loạt tại 63 tỉnh, thành trên cả nước
vào lúc 9h00 ngày 13/12/2015 (chủ nhật) để chọn ra 85 thí sinh tham gia vòng
thi chung kết cá nhân toàn quốc.
Hình thức các phần thi của vòng chung kết cá nhân cấp tỉnh, thành giống
vòng loại.
1.3. Vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc:
Vòng thi chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày (dự kiến 16
- 17/01/2016) với sự tham gia của 85 thí sinh, trong đó:
- 63 thí sinh đạt giải Nhất vòng chung kết cá nhân cấp tỉnh, thành phố.
- 22 thí sinh cóđiểm cao nhất, thời gian hoàn thành ngắn nhất ở vòng
chung kết cá nhân cấp tỉnh, thành phố tính trên phạm vi toàn quốc (trừ 63 thí
sinh đạt giải Nhất cấp tỉnh, thành phố).
Nội dung vòng thi gồm:
- Mỗi thí sinh viết 01 bài cảm nhận với chủ đề “Thanh niên với lịch sử, văn
hóa dân tộc”.
- Thi đối kháng sân khấu với các phần thi giống vòng chung kết cấp tỉnh,
thành phố.
Tiêu chí xét giải thưởng dựa vào tổng điểm số của hai phần thi. Trong
trường hợp thí sinh có tổng điểm bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời
gian hoàn thành bài thi hoặc câu hỏi phụ để xếp giải. Ban Tổ chức sẽ công bố
chi tiết Thể lệ vòng thi chung kết toàn quốc công khai qua website của Hội thi.
2. Phần thi video clip
2.1. Nội dung:
Phần thi dành cho cá nhân hoặc nhóm học sinh không quá 5 người(đến từ
một hoặc nhiều trường THPT, TTGDTX), thực hiện video clipcó nội dung về các
lĩnh vực lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, cụ thể:
-Giới thiệu các địa danh, di tích, danh nhân, loại hình văn hóa, nghệ thuật,
các phong tục của địa phương nơi tác giả, nhóm tác giả sinh sống hoặc của địa
phương khác.
-Các bài học lịch sử về quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.
-Các sự kiện, thời kỳ lịch sử của dân tộc.
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2.2.Yêu cầu về sản phẩm dự thi:
- Loại hình: Video clip. Ưu tiên các hình thức sáng tạo về mặt đồ họa để
thể hiện nội dung của tác phẩm.
- Thời lượng: Tối đa 10 phút.
- Chất lượng hình ảnh HD-720p hoặc Full HD-1080p, tỉ lệ màn hình 16:9,
định dạng file mp4, mov, avi, mpg.
-Chất lượng âm thanh 128kbps trở lên.
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt, hoặc song ngữ Tiếng Việt -kết hợp với 01 tiếng
nước ngoài khác.
- Tác phẩm chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào. Các tư liệu sử dụng
trong tác phẩm cần nêu rõ nguồn gốc.
- Nội dung tác phẩm không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định
của pháp luật.
- Trong tác phẩm dự thi nêu rõ tên, ngày tháng năm sinh, học sinh lớp,
trường, địa chỉ liên hệ của từng tác giả.
2.3. Hình thức, thời gian gửi bài thi:
- Bài dự thi gửi theo 01 trong 02 hình thức bắt buộc sau:
+Gửi link file dự thi về địa chỉ email: cuocthituhaovietnam@gmail.com
+ Gửi tác phẩm dự thi bằng file trong usb hoặc đĩ a CD/DVD trực tiếp tại:
Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, phòng 208, số 64 Bà Triệu,
Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 04.6263.1852
Mọi thông tin đăng ký dự thi của người tham gia sẽ dùng làm căn cứ để
trao giải thưởng.
- Thời gian nộp bài thi bắt đầu từ 08h00 ngày 08/11/2015, kết thúc vào
lúc 17h00 ngày 31/12/2015.
- 05 video clip được bình chọn nhiều nhất trên webiste của cuộc thi và 10
video clip do hội đồng giám khảo lựa chọn sẽ vào vòng chung khảo.
- Lưu ý: Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm gửi về dự thi để
quảng bá cho Cuộc thi, lịch sử, văn hóa, truyền thống của Việt Nam đến với xã hội.
IV. GIẢI THƯỞNG
1. Phần thi kiến thức “Tự hào Việt Nam”
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho các thí sinhnằm trong nhóm
điểm số cao nhất có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất tính theo hệ thống, cụ
thể như sau:
1.1. Giải thưởng tuần:trong 04 tuần tổ chức vòng loại, hàng tuần, Ban Tổ
chức trao giấy chứng nhận giải thưởng cho 10 thí sinh điểm số cao nhất có thời
gian hoàn thành bài thi ngắn nhất kèm tiền thưởng:
- 01 giải Nhất: 1.000.000đ.
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- 09 giải Khuyến khích: 500.000đ/giải.
1.2.Giải thưởng vòng thi chung kết cá nhân cấp tỉnh, thành phố:
Giải thưởng vòng thi này được áp dụng cho 63 tỉnh, thành phố trên cả
nước. Mỗi tỉnh, thành phố sẽ trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho 03 thí
sinh điểm số cao nhất có thời gian hoàn thành bài thi ngắn nhất tính theo hệ
thống của từng tỉnh, thành phố:
- 01 giải Nhất:1.500.000đ.
- 01 giải Nhì: 1.000.000đ.
- 01 giải Ba: 500.000đ.
Ngoài ra, các tỉnh, thành đoàn quyết định thêm các hình thức khen thưởng
theo quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh, thành đoàn
1.3. Giải thưởng vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc:
Trao giải cho 15 thí sinh tổng điểm cao nhất của phần thi phần thi tự luận
và đối kháng sân khấu:
- 01 giải Nhất: 15.000.000đ.
- 01 giải Nhì: 10.000.000đ.
- 03 giải Ba: 5.000.000đ/giải.
-10 giải Khuyến khích: 3.000.000đ/giải.
Các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba toàn quốc được nhận bằng khen của Trung
ương Đoàn và tham gia một chuyến du lịch về nguồn.
1.4. Giải thưởng dành cho trường THPT, TTGDTX:
- 01 giải cho Trường THPT, TTGDTX có số lượng học sinh tham dự
Cuộc thi nhiều nhất: 10.000.000đ.
- 05 giải cho Trường THPT, TTGDTX có tỉ lệ học sinh tham dự Cuộc thi
nhiều nhất: 5.000.000đ/giải.
1.5. Giải thưởng dành cho tỉnh, thành đoàn:
- 01 giải cho Tỉnh, thành đoàn có số lượng học sinh tham dự Cuộc thi
nhiều nhất: 10.000.000đ.
- 05giải cho Tỉnh, thành đoàn có tỉ lệ học sinh tham dự Cuộc thi nhiều
nhất: 3.000.000đ/giải.
2. Phần thi video clip
Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng cho những sản phẩm suất sắc nhất, cụ
thể như sau:
- 01 giải Nhất:15.000.000đ.
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- 01 giải Nhì: 10.000.000đ.
- 03 giải Ba: 5.000.000đ/giải.
- 05 giải: 2.000.000đ/giải.
- 01 giải cho tỉnh, thành đoàn có số lượng video clip dự thi nhiều nhất:
10.000.000đ
V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài
quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp
với tình hình thực tiễn.

6

