UBND HUYỆN PHÙ CÁT
PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 91 /PGDĐT

Phù Cát, ngày 25 tháng 01 năm 2021

V/v tham gia Cuộc thi
“Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ
huyện Phù Cát”

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MG và MN 19/5.
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH/HU ngày 04/01/2021 của Huyện ủy Phù Cát
về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cát”, Phòng
GD&ĐT huyện Phù Cát triển khai đến các đơn vị tham gia cuộc thi, cụ thể như
sau:
1. Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trên
địa bàn huyện Phù Cát.
2. Hình thức thi: Thi viết, người dự thi tự trả lời các câu hỏi của Ban Tổ
chức Cuộc thi đưa ra.
3. Nội dung câu hỏi của Cuộc thi
Cuộc thi gồm có 10 câu hỏi để người dự thi trả lời; nội dung tập trung vào
quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Phù Cát trong 75
năm qua (1946 - 2021) và câu hỏi tự luận nhằm thu nhận các ý kiến đề xuất xây
dựng Đảng bộ huyện Phù Cát ngày càng trong sạch, vững mạnh (có nội dung câu
hỏi kèm theo).
4. Yêu cầu về bài dự thi
- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy
(in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14). Không hạn chế việc
sử dụng hình ảnh để minh họa bài dự thi viết (hình ảnh phải chú thích nội dung,
ghi rõ nguồn gốc, tên tác giả của ảnh).
- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ tên; tuổi (ngày,
tháng, năm sinh); giới tính; nghề nghiệp; thành phần dân tộc; tôn giáo; đơn vị
học tập, công tác; nơi thường trú; số điện thoại liên hệ.
- Lưu ý: Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác (nhôm, nhựa,
mô hình…) không được xem xét giải cá nhân nhưng được tính vào số lượng bài
tham gia của đơn vị để xét giải tập thể nơi người dự thi nộp bài.
- Bài dự thi không hợp lệ: Các bài photocopy, sao chép giống nhau hoặc
không trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi; bài dự thi của 01 cá
nhân nộp tại 02 cơ quan, đơn vị (Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
hội viên, đoàn viên… chỉ tham gia 01 bài dự thi và nộp tại 01 cơ quan, đơn vị
nhất định).
5. Về thời gian, địa điểm nhận bài dự thi
- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021.
* Nơi nhận bài dự thi: Phòng GD&ĐT Phù Cát.

6. Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện xây dựng cơ cấu
giải thưởng như sau:
- Giải tập thể: Xét tặng các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và cơ quan,
đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, tham gia Cuộc thi đạt kết
quả.
+ 01 giải nhất, trị giá: 3.000.000 đồng.
+ 02 giải nhì, trị giá mỗi giải: 2.000.000 đồng.
+ 03 giải ba, trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng.
+ 04 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 500.000 đồng
- Giải cá nhân: Khen tặng những người dự thi có bài dự thi đạt chất lượng
tốt, chấp hành tốt quy chế cuộc thi và người dự thi là người cao tuổi nhất, người
trẻ tuổi nhất, người khuyết tật…
+ 01 giải nhất, trị giá: 2.000.000 đồng.
+ 02 giải nhì, trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng.
+ 03 giải ba, trị giá mỗi giải: 500.000 đồng.
+ 05 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 300.000 đồng.
+ 04 giải thưởng khác (người lớn tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất, người
khuyết tật…), trị giá mỗi giải: 300.000 đồng.
Để Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cát” trở thành đợt sinh
hoạt chính trị sâu rộng. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS,
TH, MG và MN19/5 triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
tham gia tích cực, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả và chọn bài tiêu biểu gửi về
Phòng GD&ĐT theo chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Trung học cơ sở: Ít nhất 15 bài/trường (đ/c Tường nhận)
- Tiểu học: Ít nhất 15 bài/trường (đ/c Thặng nhận)
- Mầm non – Mẫu giáo: Ít nhất 05 bài/trường (đ/c Hạnh nhận)./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên; (để thực hiện)
- Trưởng Phòng;
- Các Phó Tr. Phòng;
- Chuyên viên THCS, TH, MN;
- Lưu: VT.
Ký bởi: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Ngày ký: 25-01-2021 14:07:13 +07:00

Nguyễn Tấn Hưng

CÂU HỎI CUỘC THI
“TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÙ CÁT”
(Ban hành kèm theo Công văn số 91 /PGD&ĐT, ngày 25 /01/2021
của Phòng GD&ĐT Phù Cát)
----1. Câu hỏi cuộc thi
Câu 1: Anh/chị hãy cho biết huyện Phù Cát được thành lập năm nào?
Huyện lỵ đầu tiên ở đâu? Diện tích tự nhiên của huyện?
Câu 2: Huyện ủy lâm thời Phù Cát thành lập vào thời gian nào? Ai làm Bí
thư?
Câu 3: Nêu diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi
dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng huyện Phù Cát (31/3/1975)?
Câu 4: Sau năm 1975 huyện Phù Cát có bao nhiêu đơn vị hành chính? Đó
là những đơn vị nào? Thời gian thành lập?
Câu 5: Từ khi thành lập đến nay Đảng bộ huyện Phù Cát đã trải qua bao
nhiêu kỳ Đại hội, được tổ chức vào thời gian nào, tại đâu và ai làm Bí thư?
Câu 6: Anh/chị hãy cho biết huyện Phù Cát có bao nhiêu di tích lịch sử,
văn hóa được xếp hạng? Đó là những di tích nào?
Câu 7: Những kinh nghiệm chủ yếu của Đảng bộ huyện Phù Cát trong
chặng đường 40 năm thực hiện nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ nghĩa, công cuộc
đổi mới, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối của Đảng (1975 2015)?
Câu 8: Anh/chị hãy cho biết đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện
Phù Cát lần thứ XVIII (2000 – 2005) và thời điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng
bộ huyện Phù Cát lần thứ XXII, nhiệm kỳ (2020 – 2025) Đảng bộ huyện có bao
nhiêu tổ chức cơ sở đảng? bao nhiêu đảng viên?
Câu 9: Anh/chị hãy cho biết phương châm, chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng
bộ huyện Phù Cát lần thứ XXII, nhiệm kỳ (2020 – 2025)
Câu 10: Qua nghiên cứu, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ
huyện Phù Cát”, anh/chị có những đề xuất, kiến nghị gì để góp phần xây dựng
Đảng bộ huyện Phù Cát trong sạch, vững mạnh, xây dựng quê hương Phù Cát
ngày càng giàu đẹp, văn minh? (viết không quá 1.000 từ).

2. Tài liệu tham khảo
- Kỷ yếu Đảng bộ huyện Phù Cát qua các kỳ Đại hội (1946 – 2015)
- Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cát, giai đoạn 1930 – 1975
- Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cát, giai đoạn 1975 – 2015.
- Trang thông tin điện tử huyện Phù Cát.
-----

