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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Di tích Quốc gia đặc biệt 

 Di tích lịch sử Chi Lăng và Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn  

nhân dịp Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Chi Lăng  

xuân Quý Mão năm 2023 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 06/10/20215 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chi Lăng giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 94-KH/HU, ngày 

09/3/2022 của Huyện ủy Chi Lăng về thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 

06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử Chi Lăng từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐXDCVĐCTC ngày 19/01/2023 của 

Ban Chỉ đạo xây dựng công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn về việc triển 

khai  hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch tỉnh Lạng Sơn  xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Di 

tích Quốc gia đặc biệt - Di tích lịch sử Chi Lăng nhân dịp Ngày hội Văn hóa - 

Thể thao xã Chi Lăng xuân Quý Mão năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết số 51-NQ/TU 

ngày 06/10/20215 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị về văn hoá, lịch sử của Di tích Quốc gia đặc biệt - Di tích 

lịch sử Chi Lăng và các nét văn hóa truyền thống trong vùng Di sản địa chất và 

Công viên địa chất Lạng Sơn nhân dịp Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc 

xã Chi Lăng (20 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên, học sinh thể hiện sự hiểu biết và 

niềm đam mê tìm hiểu về giá trị văn hoá, lịch sử, di sản, tri thức bản địa, danh 

lam thắng cảnh của địa phương. Đem lại sân chơi bổ ích cho đoàn viên thanh 

niên, học sinh giao lưu, chia sẻ, nâng cao kiến thức và phát triển các kỹ năng 

mềm, thể hiện năng khiếu. 
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2. Yêu cầu 

- Nội dung các hoạt động phải phong phú, phù hợp đảm bảo chất lượng, 

khoa học. Hình thức tổ chức sinh động, hấp dẫn, tạo hiệu ứng tích cực trong 

cộng đồng và các đơn vị trường học.  

- Việc đánh giá, chấm điểm kết quả Cuộc thi đảm bảo chính xác, công 

bằng, khách quan.  

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THI  

Các hoạt động diễn ra trong ngày 10/02/2023 tại Nhà trưng bày Chiến 

thắng Chi Lăng. 

1. Phần thi Rung chuông vàng 

a) Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’, ngày 10/02/2023 (tức ngày 20 tháng Giêng 

năm Quý Mão, nhân dịp tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Chi Lăng). 

b) Địa điểm: Tại khuôn viên Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng (thôn 

Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng). 

- Phương án 01: Thời tiết không mưa, tổ chức thi tại sân bê tông trước 

Tượng đài chiến thắng Chi Lăng. 

- Phương án 02: Thời tiết mưa, tổ chức tại tầng 01 nhà trưng bày chiến 

thắng Chi Lăng. 

c) Nội dung: Thi Rung chuông vàng giữa 03 đơn vị Trường: THCS xã 

Chi Lăng, THCS thị trấn Đồng Mỏ và THCS thị trấn Chi Lăng. 

Mỗi đơn vị trường học chọn cử 30 em học sinh tham gia (tổng số: 90 thí sinh). 

(BTC sẽ cung cấp Bộ câu hỏi từ 50 câu và Đề cương trả lời trước ngày thi 

ít nhất 05 ngày). 

d) Hình thức 

- Sắp xếp chỗ ngồi: Dự kiến 10 hoặc 12 hàng dọc và 08 đến 10 hàng ngang. 

- Các đội dự thi mặc đồng phục và đội mũ nhận riêng của từng trường. 

đ) Cách thức tổ chức thi 

- Ban Tổ chức thành lập Tổ tư vấn và Tổ giám sát. 

- Các đội thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo bằng hình thức giơ bảng. 

- Phần thi cứu trợ của các thầy cô nhà trường. 

=> Toàn bộ phần thi Rung chuông vàng có Thể lệ chi tiết kèm theo Kế hoạch. 

2. Phần thi Hùng biện (bằng Tiếng Anh) 

a) Thời gian: Bắt đầu từ 09h30’, ngày 10/02/2023. 

b) Địa điểm: Tại khuôn viên Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng (thôn 

Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng). 
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c) Nội dung: Thi Hùng biện (bằng Tiếng Anh) về 01 di sản địa chất, 01 

điểm di tích lịch sử hoặc 01 làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

05 đơn vị Trường: THCS xã Chi Lăng, THCS thị trấn Đồng Mỏ, THCS 

thị trấn Chi Lăng; THPT Chi Lăng và THPT Đồng Bành, mỗi đơn vị trường 

chọn cử 01 em học sinh tham gia phần thi Hùng biện (tổng số: 05 thí sinh).  

Mỗi em tham gia thi Hùng biện không quá 07 phút. 

d) Hình thức 

- Các thí sinh sẽ trình bày thuyết trình về nội dung mình lựa chọn (nội 

dung thuyết trình gửi về Ban Tổ chức qua Ban Giám khảo trước ngày 

09/02/2023). 

- Ban Giám khảo sẽ có 01 câu hỏi phụ để kiểm tra trình độ tiếng anh và sự 

hiểu biết của thí sinh về chủ đề của cuộc thi (thời gian không quá 03 phút). 

3. Giao lưu chơi các trò chơi dân gian 

a) Thời gian: Bắt đầu từ 10h30’, ngày 10/02/2023. 

b) Địa điểm: Tại khuôn viên Nhà trưng bày Chiến thắng Chi Lăng (thôn 

Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng). 

c) Nội dung: Giao lưu chơi các trò chơi dân gian. 

- 03 đơn vị Trường: THCS xã Chi Lăng, THCS thị trấn Đồng Mỏ, THCS 

thị trấn Chi Lăng chọn cử một đội thi gồm 08 em học sinh tham gia giao lưu 

chơi trò chơi Kéo co. 

- 03 đơn vị Trường: THCS xã Chi Lăng, THCS thị trấn Đồng Mỏ, THCS 

thị trấn Chi Lăng mỗi đơn vị chọn cử 05 em học sinh; Trường THPT Chi Lăng, 

Trường THPT Đồng Bành mỗi đơn vị chọn cử 01 em học sinh trở lên để tham 

gia trò chơi bịt mắt đánh trống tại ngày hội. 

d) Ban Tổ chức có các phần quà tặng cho các vận động viên chiến thắng 

tại các phần thi của ngày hội. 

4. Đại biểu khách mời tham gia các hoạt động 

- Lãnh đạo sở VHTT&DL tỉnh. 

- Lãnh đạo Ban Quản lý công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn. 

- Đại biểu Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT&TT, phòng 

Giáo dục và Đào tạo các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc 

Bình. 

- Lãnh đạo Huyện ủy Chi Lăng. 

- Lãnh đạo UBND huyện. 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Lăng. 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Huyện đoàn Chi 

Lăng. 
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- Lãnh đạo các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Tài 

nguyên và Môi trường Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT. 

- Một số đơn vị trường Tiểu học và THCS, THPT trên địa bàn huyện. 

- Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND- UBND-UBMTTQVN và các tổ chức đoàn 

thể chính trị xã Chi Lăng. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Phần thi Rung chuông vàng 

- Cơ cấu: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba. 

- Giải thưởng: 

+ Giải Nhất: Giấy chứng nhận; tiền mặt trị giá: 1.500.000 đồng/giải. 

+ Giải nhì: Giấy chứng nhận; tiền mặt trị giá: 1.000.000 đồng/giải. 

+ Giải ba: Giấy chứng nhận; tiền mặt trị giá: 500.000 đồng/giải. 

+ Giải thưởng cho khán giả: 05 suất quà trị giá 50.000 đồng/suất (05 câu 

hỏi cho khán giả). 

2. Phần thi Hùng biện 

- Cơ cấu: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.  

- Giải thưởng:  

+ Giải Nhất: Giấy chứng nhận; tiền mặt trị giá: 1.000.000 đồng/giải. 

+ Giải Nhì: Giấy chứng nhận; tiền mặt trị giá: 500.000 đồng/giải. 

+ Giải Ba: Giấy chứng nhận; tiền mặt trị giá: 300.000 đồng/giải. 

+ Khuyến khích: Giấy chứng nhận; tiền mặt trị giá: 200.000 đồng/giải. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Các hoạt động sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn xã hội 

hóa hợp pháp khác. 

- Đối với các đơn vị nhà trường có thí sinh tham gia các hoạt động chủ 

động cân đối bố trí kinh phí hoặc huy động xã hội hóa đảm bảo các nội dung 

tham gia an toàn, tiết kiệm đúng quy định của nhà nước. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Công 

viên địa chất Lạng Sơn  

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng ban hành các văn bản triển 

khai tổ chức Cuộc thi. 

- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Chi Lăng - Cơ quan 

Thường trực của Tổ giúp việc tham mưu xây dựng và phát triển Công viên địa chất 

Lạng Sơn trên địa bàn huyện Chi Lăng chuẩn bị Bộ câu hỏi tìm hiểu về di sản địa 

chất, Công viên địa chất Lạng Sơn và Chiến thắng Chi Lăng (50 câu hỏi).  
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- Chuẩn bị Giải thưởng và Giấy chứng nhận; người Dẫn chương trình, thẻ 

BTC, Ban Giám khảo, Ban thư ký, số báo danh cho thí sinh dự thi, ma-két Cuộc thi… 

- Phối hợp các đơn vị truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền quảng 

bá cho Cuộc thi.  

- Mời Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, Báo Lạng 

Sơn dự, đưa tin về tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi.  

- Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị trường học để thuê xe đưa đón học sinh 

trong thời gian tham gia Cuộc thi được đảm bảo an toàn, thuận tiện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện  

- Phối hợp với BQL Công viên địa chất Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện 

để tổ chức Cuộc thi đạt kết quả tốt nhất. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban Giám 

khảo, Tổ Thư ký, tổ giám sát Cuộc thi; Lập danh sách khách mời và ban hành 

Giấy mời đại biểu tham các hoạt động. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, bố trí âm thanh, loa, mic-rô, hệ thống âm 

thanh… để phục vụ các hoạt động. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bố trí sắp xếp sơ đồ, vị 

trí ngồi cho các thí sinh dự thi Ruông chuông vàng; phát số báo danh cho các em 

học sinh; tổng hợp kết quả các nội dung thi theo quy định… 

 - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo kinh phí tổ chức các 

hoạt động tìm hiểu về Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng và 

Công viên địa chất tỉnh Lạng Sơn nhân dịp Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Chi 

Lăng xuân Quý Mão năm 2023 theo đúng quy định. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo 03 đơn vị trường học (THCS xã Chi Lăng, THCS thị trấn Đồng 

Mỏ và THCS thị trấn Chi Lăng) chọn cử 90 em học sinh tham gia các nội dung 

thi theo quy định; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tham gia Cuộc thi đạt 

kết quả cao nhất. 

- Chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị Bảng viết (màu xanh đồng bộ), phấn 

trắng để ghi đáp án, giẻ lau (đối với phần thi Rung chuông vàng); chuẩn bị 01 

dây Kéo co để tổ chức giao lưu trò chơi dân gian. 

- Phối hợp chọn cử thành phần tham gia Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, 

Nhóm Giám sát để tổ chức Cuộc thi đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Chỉ đạo mỗi 

đơn vị trường học cử 05 đồng chí giáo viên tham gia Nhóm Giám sát, theo dõi 

kết quả thi của các em thí sinh. 

- Tổ chức tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi đến tất cả các đơn vị trường học 

khác trên địa bàn được biết, hiểu về vai trò, vị trí của Di sản địa chất, Công viên địa 

chất; tuyên truyền về chủ trương của tỉnh, huyện về mục đích, ý nghĩa của việc xây 

dựng Công viên địa chất Lạng Sơn trở thành Công viên địa chất toàn cầu. 
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4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Phối hợp tổ chức, bố trí địa điểm, vị trí để các hoạt động diễn ra thành 

công, ý nghĩa, đạt kết quả tốt. 

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở chất, tăng âm, loa đài, mic-rô, hệ thống âm 

thanh phục vụ các hoạt động; phối hợp huyện bố trí sắp xếp sơ đồ, vị trí ngồi 

cho các thí sinh dự thi. 

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, lan tỏa Cuộc thi đến 

tất cả các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn được biết, hiểu về vai trò, vị trí của Di sản 

địa chất, Công viên địa chất; tuyên truyền về chủ trương của tỉnh, huyện về mục 

đích, ý nghĩa của việc xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn trở thành Công viên 

địa chất toàn cầu. 

- Cử phóng viên đến ghi hình, đưa tin về Cuộc thi Rung chuông vàng và 

Hùng biện cũng như các hoạt động tìm hiểu về Công viên địa chất Lạng Sơn và 

Chiến thắng Chi Lăng nhân dịp Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Chi Lăng.  

- Cử hướng dẫn viên thuyết minh, hướng dẫn cho các đại biểu, thầy cô 

giáo và các em học sinh trong quá trình tham quan tại Nhà trưng bày nhân dịp 

Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Chi Lăng. 

5. Các đơn vị trường: THCS xã Chi Lăng, THCS thị trấn Đồng Mỏ và 

THCS thị trấn Chi Lăng 

- Mỗi đơn vị chọn cử 30 học sinh tham gia nội dung thi Rung chuông 

vàng theo quy định; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tham gia Cuộc thi 

đạt kết quả cao nhất. 

- Mỗi đơn vị chọn cử 01 em học sinh có khả năng sử dụng tốt Tiếng Anh 

để tham gia phần thi Hùng biện (mỗi đơn vị 01 em thí sinh). 

- Mỗi đơn vị trường chọn cử 05 đồng chí giáo viên tham gia Nhóm Giám 

sát, theo dõi kết quả thi của các em thí sinh (nội dung thi Rung chuông vàng). 

- Đảm bảo việc di chuyển, đưa đón các em học sinh tham gia Cuộc thi 

được an toàn, thuận lợi. 

- Chuẩn bị Bảng viết (màu xanh đồng bộ), phấn trắng để ghi đáp án, giẻ 

lau (đối với phần thi Rung chuông vàng, mỗi đơn vị 30 cái bảng). 

- Giao cho Trường THCS xã Chi Lăng: Chuẩn bị 01 dây Kéo co để tổ 

chức giao lưu trò chơi dân gian. 

6. Mời 02 đơn vị Trường: THPT Chi Lăng, THPT Đồng Bành 

- Mỗi đơn vị trường chọn cử 01 em học sinh có khả năng sử dụng tốt 

Tiếng Anh để tham gia phần thi Hùng biện tại Cuộc thi. 

- Tham gia các trò chơi dân gian được tổ chức tại khuôn viên Nhà trưng 

bày Chiến thắng Chi Lăng. 

- Tổ chức đưa đón học sinh tham gia Cuộc thi hùng biện đảm bảo an toàn, 

đạt kết quả tốt. 
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7. UBND xã Chi Lăng 

- Tổ chức tốt các hoạt động của Ngày hội Văn hóa - Thể thao trên địa bàn 

trong dịp Xuân Quý Mão - năm 2023. 

- Tạo điều kiện để các đơn vị tham gia Cuộc thi “Rung chuông vàng và 

Hùng biện” tìm hiểu về Công viên địa chất Lạng Sơn và Chiến thắng Chi Lăng 

nhân dịp tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Chi Lăng diễn ra thành công 

tốt đẹp. 

- Tổ chức tuyên truyền, lan tỏa đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn được 

biết, đến tham gia cổ vũ cho Cuộc thi; tuyên truyền để bà con Nhân dân hiểu được 

vai trò, vị trí của Di sản địa chất, Công viên địa chất; tuyên truyền về chủ trương 

của tỉnh, huyện về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Công viên địa chất Lạng 

Sơn trở thành Công viên địa chất toàn cầu. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Di tích Quốc gia 

đặc biệt - Di tích lịch sử Chi Lăng nhân dịp Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Chi 

Lăng xuân Quý Mão năm 2023. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn, các trường học trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt hiệu quả. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi thông tin, xin liên hệ trực tiếp 

với đồng chí Đinh Thị Thao, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chi 

Lăng, SĐT: 0986.668.220./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DL LS (B/c); 

- BQL CVĐC LS (P/h); 

- TT. Huyện ủy (B/c); 

- TT. HĐND huyện (B/c); 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (T/h); 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (T/h); 

- Trung tâm VH,TT&TT (T/h);  

- Trường THPT Chi Lăng, Đồng Bành (P/h); 

- UBND xã Chi Lăng (T/h); 

- Các đơn vị trường học liên quan (T/h); 

- Lưu: VT, VHTT (VTK)   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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