BAN CHỈ ĐẠO 701
TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG
BOM MÌN QUỐC GIA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Số: 666/KH-VNMAC

THỂ LỆ CUỘC THI
“Đại sứ học đường trong tuyên truyền phòng tránh tai nạn
bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” tại tỉnh Cà Mau năm 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 666 /KH-VNMAC, ngày 11/9/2020
của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam)
Điều 1. Đơn vị tổ chức cuộc thi
1.1. Ban tổ chức cuộc thi: Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt
Nam (VNMAC); Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.
1.2. Tên cuộc thi: “Đại sứ học đường trong tuyên truyền phòng tránh tai
nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”.
Điều 2. Mục đích cuộc thi
Thông qua Cuộc thi Đại sứ học đường nhằm giáo dục nâng cao nhận thức
phòng tránh nạn bom mìn, vật nổ cho đối tượng học sinh THCS đồng thời nhằm
lan tỏa trong cộng đồng về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng tránh tai nạn
bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại.
Điều 3. Các quy định chung
3.1. Đối tượng dự thi
Các em học sinh THCS các trường trên địa bàn bị ô nhiễm bom mìn nặng
thuộc thành phố Cà Mau và huyện Trần Văn Thời.
3.2 Nội dung, hình thức, phương pháp tham gia thi
- Nội dung gồm: Vẽ tranh, viết kịch, clip, sáng tác truyện tranh, slogant,
làm thơ, photo show (tối đa 10 ảnh)… mỗi em học sinh có thể dự thi nhiều tác
phẩm, theo các chủ đề:
+ Tác hại, ảnh hưởng của tai nạn BMVN tới cá nhân và cộng đồng, xã hội;

+ Sáng kiến, cảnh báo của các em trong việc giảm thiểu tác động của bom
mìn, vật nổ tới cá nhân và cộng đồng, xã hội;
+ Cách nhận biết và phòng tránh bom mìn, vật nổ;
+ Làm gì khi đối mặt với nguy cơ tai nạn bom mìn, vật nổ.
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- Hình thức:
+ Cuộc thi khuyến khích sự sáng tạo nên hình thức thể hiện do các em tự
chọn để làm nổi bật thông điệp đối với các vấn đề về khắc phục hậu quả bom mìn,
vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam;
+ Sau khi hoàn thành bài thi gửi theo hệ thống nhà trường.
- Phương pháp tham gia thi
+ Ban Tổ chức sẽ gửi thể lệ, tài liệu tham khảo để các trường tổ chức tuyên
truyền, thông tin cho học sinh trước khi phát động cuộc thi, đồng thời đăng tải thể
lệ trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.
+ Kênh nhận bài dự thi: Các trường là đầu mối nhận, phân loại và chấm sơ
khảo và gửi lên cấp phòng.
+ Phòng Giáo dục: nhận bài từ các trường, chấm và gửi bài có chất lượng
cao về Ban Tổ chức Cuộc thi.
3.3. Thời gian dự thi:
- Thời gian dự thi từ ngày 30/9/2020 đến hết 30/10/2020.
- Thời gian trao giải (dự kiến): tuần 3 tháng 11/2020.
Điều 4. Cơ cấu, giá trị các giải thưởng
- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận của VNMAC và phần thưởng trị giá
2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng);
- 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận của VNMAC và phần thưởng trị giá
1.500.000 VNĐ (Một triệu, năm trăm nghìn đồng)/mỗi giải;
- 03 giải Ba: Giấy chứng nhận của VNMAC và phần thưởng trị giá
1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)/mỗi giải;
- 20 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận của VNMAC và phần thưởng trị
giá 300.000 VNĐ (Ba trăm nghìn đồng)/mỗi giải.
- 01 giải tập thể: Giấy chứng nhận của VNMAC và phần thưởng trị giá
3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) cho tập thể nhà trường có nhiều cá nhân đạt giải
cao trong Cuộc thi.
Điều 5. Điều kiện đạt giải
- Thí sinh đạt giải là thí sinh có bài dự thi đúng chủ đề, nộp đúng thời gian
quy định và có giá trị chất lượng tuyên truyền cao;
- Thí sinh tham gia chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi.
- Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để Ban tổ chức đối chiếu
với bài dự thi.
Điều 6: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo
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6.1. Ban Tổ chức
a) Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi
- Có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức Cuộc thi. Ký hoặc ủy quyền
cho Phó trưởng Ban ký các quyết định, văn bản có liên quan đến công tác triển
khai Cuộc thi.
- Chủ trì các cuộc họp của Ban Tổ chức Cuộc thi, phân công nhiệm vụ cho
Phó trưởng Ban Tổ chức và các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi.
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có).
b) Các thành viên Ban Tổ chức:
- Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban phân công;
- Tham dự các cuộc họp giải quyết các công việc của Cuộc thi.
6.2. Ban Giám khảo
a) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban Giám khảo
- Chỉ đạo, phân công các thành viên trong Ban Giám khảo chấm điểm bài
dự thi; theo dõi, giải quyết những vướng mắc khi chấm thi.
- Báo cáo Ban Tổ chức kết quả và đề xuất về giải thưởng.
b) Nhiệm vụ của Thành viên Ban Giám khảo
- Thực hiện việc chấm thi theo phân công của Trưởng ban Giám khảo, chịu
trách nhiệm trước Trưởng ban Giám khảo về kết quả chấm thi của mình;
- Tổng hợp tham mưu với Trưởng ban Giám khảo việc xếp giải.
Điều 7. Thông báo kết quả và trao thưởng
Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành Tổng kết và trao thưởng cho những
em học sinh đạt giải.
Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo
dục và Đào tạo Cà Mau và trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn
quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.
Ban tổ chức cuộc thi sẽ thông báo đến người đạt giải theo thông tin được
học sinh cung cấp trên bài dự thi (Trường, lớp…).
Thời gian tổ chức Tổng kết trao thưởng: Tuần 3/11/2020
Điều 8. Tổ chức thực hiện
8.1. Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam
Chủ trì toàn bộ nội dung Kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với Sở Giáo dục
và Đào tạo, đơn vị tư vấn kỹ thuật xây dựng Thể lệ Cuộc thi; đảm bảo kinh phí
cho Cuộc thi và các nội dung có liên quan; tổng kết Cuộc thi, trao giải thưởng;
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tổng hợp toàn bộ tác phẩm dự thi cho mục đích tuyên truyền của Chương trình
Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn.
8.2. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
Chủ trì phối hợp với VNMAC, đơn vị tư vấn kỹ thuật xây dựng triển khai
Kế hoạch cuộc thi xuống các phòng giáo dục, các nhà trường; phối hợp thành lập
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi; phổ biến thể lệ; tổ chức phát động, triển
khai công tác tuyên truyền, cổ động về cuộc thi trên website nội bộ; triệu tập Ban
Giám khảo chấm bài dự thi; mời đại biểu, thành phần có liên quan tham gia Lễ
Tổng kết Cuộc thi, trao giải thưởng.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thể lệ cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên Trang
thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau và Trang thông tin điện
tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa
chỉ http://vnmac.gov.vn/. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực
hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.
* Thông tin chi tiết liên hệ:
- Đ/c Trần Hữu Thành, Phó trưởng phòng Kế hoạch Điều phối/VNMAC
điện thoại: 0973536956, email: tranthanh257303@gmail.com).
- Trần Thị Liễu, Tư vấn kỹ thuật/VNMAC; điện thoại: 0945673386, email:
tranlieu86@gmail.com).
- Đ/c Đoàn Công Lực, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau (Địa chỉ: Số 1 Bà
Triệu, Phường 5, TP Cà Mau, điện thoại: 0918647063, email:
congluc70@gmail.com )
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
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Phụ lục: 01
DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-VNMAC, ngày /9/2020
của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam)

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1. Đại tá Giang Công Báu

Phó TGĐVNMAC

Trưởng ban

2. Lê Hoàng Dự

Phó GĐ Sở GDĐT tỉnh Cà Mau

Phó ban

3. Nguyễn Thu Tư

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Cà Mau

Thành viên

4. Nguyễn Hồng Thắm

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau

Thành viên

5. Thượng tá Trần Tấn Kiệt

Phó TMT/Bộ CHQS tỉnh Cà Mau

Thành viên

