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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2020

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU
“Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển 1991 - 2021”
Điều 1: Mục đích
- Cuộc thi tìm hiểu “Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển 19912021” nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm Ngày thành lập tỉnh (1991-2021)
theo Kế hoạch số 49/KH-UBND của UBND tỉnh BR-VT. Cuộc thi nhằm nâng cao
nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh trong 30
năm, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về những thành quả
mà Đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu đạt được.
- Là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, học sinh, sinh
viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động, các tầng lớp nhân dân thể hiện
tình yêu quê hương bằng trách nhiệm hiến kế những giải pháp thiết thực góp phần xây
dựng BR-VT giàu đẹp, hiện đại, văn minh.
Điều 2: Đối tượng dự thi
Công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Trừ các
thành viên trong BTC, các Tiểu ban giúp việc của Cuộc thi).
Điều 3: Nội dung, hình thức cuộc thi
Người dự thi trả lời 10 câu hỏi với nội dung về quá trình xây dựng và phát
triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 30 năm (1991-2021) trên các mặt: Chính trị,
kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... bằng hình thức viết (Ban Tổ chức
công bố 10 câu hỏi kèm theo Thể lệ Cuộc thi).
Điều 4: Cách thức dự thi
- Người dự thi phải trả lời đầy đủ 10 câu hỏi theo đúng thứ tự trong bộ câu hỏi
do BTC Cuộc thi công bố. (BTC khuyến khích thí sinh sử dụng hình ảnh minh họa
đẹp, có giá trị, phù hợp với nội dung từng câu hỏi).
- Bài dự thi đánh máy theo font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (trình bày
theo đúng quy định thể thức văn bản) hoặc viết tay trên khổ giấy A4 (viết một loại
mực đen hoặc xanh, chữ viết dễ đọc).
- Bài dự thi đóng thành tập, khuyến khích thí sinh thiết kế, trang trí đẹp về hình
thức. Trang bìa phải ghi đầy đủ thông tin: Trên cùng ghi: “Bài dự thi tìm hiểu: Bà Rịa
- Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển 1991-2021”. Phía dưới, bên phải ghi: Họ
tên người dự thi, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, chỗ ở hiện nay, đơn vị
công tác, số điện thoại, địa chỉ Email (nếu có).
- Mỗi thí sinh gửi về BTC một (01) bài dự thi.
- Sau cuộc thi BTC không trả lại bài dự thi.
Điều 5: Thời gian, cách gửi bài dự thi

- Cuộc thi được phát động từ ngày 30/11/2020. BTC nhận bài dự thi từ ngày
15/12/2020 đến 17 giờ ngày 30/03/2021.
- Có 02 cách gửi bài dự thi: Gửi qua bưu điện (BTC sẽ căn cứ vào dấu bưu
điện) hoặc gửi bài trực tiếp cho BTC.
Địa chỉ nhận bài dự thi: Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 05,
Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Điều 6: Bài dự thi không hợp lệ
- Không thực hiện đúng quy định Thể lệ Cuộc thi;
- Không trả lời hết các câu hỏi trong bộ câu hỏi của BTC;
- Trả lời câu hỏi không do BTC đưa ra;
- Bài dự thi giống nhau một phần hoặc toàn bộ nội dung.
Điều 7: Giải thưởng
Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao 03 giải thưởng tập thể, 30 giải
thưởng cá nhân, tổng giá trị giải thưởng: 236.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu
triệu đồng).
Tập thể được xem xét giải thưởng là: Các đơn vị hành chính cấp huyện; sở, ban
ngành; các đơn vị lực lượng vũ trang; trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Xét giải thưởng tập thể dựa trên tiêu chí: Số lượng bài dự thi, số giải thưởng đạt
được, tỷ lệ người tham dự cuộc thi so với tổng số người của đơn vị...
Trị giá giải thưởng:
- Tập thể:
01 giải nhất, trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);
01 giải nhì, trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);
01 giải ba, trị giá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
- Cá nhân:
01 giải nhất, trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);
02 giải nhì, trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng);
03 giải ba, trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng);
22 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng);
01 giải cho người nhỏ tuổi nhất tham dự, trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu
đồng);
01 giải cho người cao tuổi nhất tham dự, trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu
đồng).
Điều 8: Công bố kết quả Cuộc thi
- Dự kiến cuối quý II năm 2021, BTC sẽ công bố kết quả Cuộc thi trên các
phương tiện thông tin đại chúng.
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả, thí sinh có quyền khiếu
nại (BTC sẽ không giải quyết các trường hợp khiếu nại hộ).
- Nếu phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi, BTC sẽ hủy bỏ kết
quả của người dự thi đó.
Điều 9: Tổng kết, trao thưởng
- BTC sẽ tổ chức Lễ Tổng kết và trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải.

- Ngoài giải thưởng về tiền mặt, tập thể cá nhân đạt giải còn được trao Giấy
Chứng nhận của BTC Cuộc thi.
- Người nhận giải thưởng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy
định hiện hành của Nhà nước.
Điều 10: Tổ chức thực hiện
Thể lệ cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, được đăng tải trên các
phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh; trang web các
đơn vị là thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi. Nếu sửa đổi Thể lệ, BTC sẽ thông báo
bằng văn bản và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Muốn biết thêm thông tin, xin liên hệ: Văn phòng Hội Khoa học lịch sử tỉnh,
ĐT: 02543525291, Email: hoishbrvt@gmail.com
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