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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ 

* 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

               Cần Thơ, ngày  30  tháng  11  năm 2015 

THỂ LỆ 
Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử vùng đất Nam bộ - Việt Nam  

 

1. Nội dung bài thi: 

Bài thi do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ soạn sẵn nội dung phát cho người dự 

thi để điền và viết. 

Bài thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận liên quan đến lịch 

sử vùng đất Nam Bộ - Việt Nam. 

2. Thang điểm: 

Mỗi câu trắc nghiệm: 04 điểm x 15 câu = 60 điểm. 

Bài tự luận: 40 điểm. 

Tổng cộng: 100 điểm. 

3. Về cơ cấu giải thưởng và mức tiền thưởng: 

3.1. Giải tập thể: 

01 giải tập thể với mức tiền thưởng 5.000.000 đ (năm triệu đồng) dành cho 

Trường có số lượng sinh viên tham gia nhiều nhất. 

3.2. Giải cá nhân: 

- 01 giải đặc biệt: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng), chọn 01 trong 03 cá nhân 

đạt giải nhất để trao giải đặc biệt. 

- 03 giải nhất: mỗi giải 2.000.000đ (hai triệu đồng), mỗi trường 01 giải. 

- 09 giải nhì: mỗi giải 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng), mỗi 

trường 03 giải. 

- 09 giải ba: mỗi giải 1.000.000đ (Một triệu đồng), mỗi trường 03 giải. 

- 09 giải khuyến khích: mỗi giải 500.000đ (năm trăm ngàn đồng), mỗi 

trường 03 giải. 

4. Khung điểm để chọn giải: 

- Giải nhất có số điểm từ 90 đến 100 điểm. 

- Giải nhì có số điểm từ 85 đến 89 điểm. 

- Giải ba có số điểm từ 80 đến 84 điểm. 

- Giải khuyến khích có số điểm từ 75 đến 79 điểm. 

Đây là khung điểm cơ bản để chọn giải. Khi có nhiều trường hợp nằm 

trong khung điểm trên, Tổ chấm thi và Ban Tổ chức sẽ chọn từ điểm cao xuống để 

chọn giải cho hợp lý. 
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5. Thời gian tổ chức cuộc thi: 

- Thời gian phát bài thi: 01/12/2015 

- Thời gian gửi bài và kết quả chọn giải về Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: 

21/12/2015. 
 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực BCĐTNB; 

- Các trường: ĐH Cần Thơ, ĐH Y Dược       

Cần Thơ, ĐH Trà Vinh; 

- Văn phòng, Vụ Dân tộc – Tôn giáo 

BCĐTNB; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Phong Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


