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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỘI THI 

Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê,  

50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê  

Và Kỷ niệm 160 năm Ngày Đà Nẵng Kháng Pháp 

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/BTC ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Ban 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ 

Thanh Khê và Kế hoạch số 2705/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 160 năm Ngày 

Đà Nẵng Kháng Pháp; Phòng Giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức 

với những nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về lịch sử, truyền thống đấu tranh 

cách mạng của Đảng bộ và nhân dân quận Thanh Khê cho cán bộ, giáo viên, 

đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh. Đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên 

các tầng lớp thanh thiếu niên phát huy truyền thống kiên cường, lòng tự hào về 

quê hương anh hùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển 

quận Thanh Khê ngày càng văn minh, hiện đại. 

- Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, là một trong các hoạt động 

trọng tâm chào mừng 50 chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê. Qua 

đó tăng cường củng cổ niềm tin của nhân dân vào con đường đổi mới và vai trò 

lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, lựa chọn những bài dự thi đạt kết quả cao phục 

vụ công tác tuyên truyền về lịch sử đảng bộ quận trong thời gian tới. 

- Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng 

bộ và nhân dân thành phố thông qua hoạt động kỷ niệm 160 năm Ngày Đà Nẵng 

kháng Pháp (1858-2018). 

- Tuyên truyền giáo dục cho học sinh về giá trị lịch sử, văn hóa và truyền 

thống tốt đẹp của quê hương, con người Đà Nẵng; bồi dưỡng lòng yêu nước, ý 

thức bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của quê 

hương, đất nước cho học sinh. 

2. Yêu cầu: Cuộc thi phải chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc. Việc bình chọn, 

đánh giá kết quả phải đảm bảo công khai, chính xác, dân chủ, khách quan tạo ra 

khí thế sôi nổi, phấn khởi trong các trường học. 
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II. NỘI DUNG  

1. Thi viết tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê, 50 năm 

chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê  

Tên Hội thi: “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm 

chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê”. 

a) Nội dung thi viết: Bao gồm 06 câu hỏi, cụ thể như sau: 

Câu 1: Chi bộ Đảng đầu tiên của Thanh Khê được thành lập khi nào? Ở 

đâu? Chi bộ có bao nhiêu đảng viên? Bí thư Chi bộ là ai? 

Câu 2: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ quận Thanh Khê đã tiến hành 

bao nhiêu kỳ Đại hội? Nêu thời gian, địa điểm tổ chức và ý nghĩa của mỗi kỳ 

Đại hội? 

Câu 3: Hãy cho biết trên địa bàn quận Thanh Khê có bao nhiêu di tích lịch 

sử được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia? Kể tên các di tích lịch sử đó? 

Câu 4: Trận đánh Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê diễn ra vào ngày 

tháng năm nào? Nêu bối cảnh và diễn biến chính của trận đánh. Ý nghĩa của trận 

đánh đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Thanh Khê nói riêng 

và của thành phố Đà Nẵng nói chung. Hiện nay, trên địa bàn quận còn nhân 

chứng sống nào của trận đánh này không? 

Câu 5: Bạn cho biết tác giả, chất liệu và quá trình xây dựng tượng đài Mẹ 

Dũng Sỹ Thanh Khê. 

Câu 6: Nêu cảm tưởng của bản thân mình về sự phát triển của quận trong 

thời gian qua và cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Khê 

cần làm gì trong thời gian đến để xây dựng quận ngày càng phát triển bền vững, 

giàu đẹp, văn minh. 

b) Thể lệ cuộc thi 

- Đối tượng dự thi 

+ Nội dung thi cá nhân: Cán bộ, giáo viên các trường Tiểu học và THCS 

và học sinh khối lớp 9 các trường THCS. 

+ Nội dung thi tập thể: Các các trường Tiểu học và THCS. 

- Yêu cầu về bài dự thi  

+ Bài dự thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi 

rõ ở đầu trang các thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, 

thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ 

quận Thanh Khê và 50 năm chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê”. 

+ Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, 

sáng tạo về hình thức, sưu tầm những tư liệu liên quan đến chủ đề cuộc thi. 
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+ Trả lời đủ 06 câu hỏi; nội dung bài thi không được sao chép lại của 

người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu minh 

họa phải có chú thích rõ ràng. 

+ Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong 

công tác tuyên truyền, giáo dục không lợi nhuận. 

+ Các trường học vào website http://tuoitrethanhkhe.org.vn tại chuyên 

mục tài liệu “Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ quận Thanh Khê và 50 năm 

chiến công Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê” để lấy tư liệu tham khảo. 

c) Thời gian, nơi nhận bài dự thi và cơ cấu giải thưởng 

- Thời gian Thi viết: 

+ Bắt đầu phát động từ tháng 9/2018 đến tháng 11/2018. 

+ Hạn cuối nộp bài dự thi chậm nhất ngày 10 tháng 11 năm 2018. Yêu 

cầu toàn thể cán bộ, giáo viên các trường Tiểu học và THCS và học sinh khối 

lớp 9 các trường THCS tham gia dự thi, tổ chức chấm sơ khảo tại trường chọn 

10 bài của cán bộ, giáo viên và 20 bài của học sinh khối lớp 9 gửi về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê, (ông Lê Thanh Nhơn nhận). 

+ Các bài dự thi còn lại, trường học lưu tại đơn vị và báo cáo bằng văn 

bản số lượng bài dự thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào 

tạo sẽ kiểm tra số lượng từng trường. 

d) Cơ cấu giải thưởng 

- Giải tập thể: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng kèm theo 

như sau: 

01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng. 

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng. 

- Giải cá nhân:  

Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức và tiền thưởng kèm theo như sau: 

01 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng. 

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng. 

03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 

05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 

e) Tổ chức thực hiện 

Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

- Triển khai rộng rãi nhằm thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên, 

thanh niên, học sinh hưởng ứng tham gia Cuộc thi. 

- Tổng hợp bài thi của đơn vị mình gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo 

đúng thời gian quy định. 

http://tuoitrethanhkhe.org.vn/
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- Lưu ý:  

+ Đây là hoạt động chính trị quan trọng và là một trong những tiêu chí 

đánh giá thi đua các trường học trong năm học 2018-2019. Phòng Giáo dục và 

Đào tạo đề nghị 100% các trường Tiểu học và THCS tích cực tuyên truyền và 

nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung này. 

+ Nội dung này đã được triển khai thực hiện tại Kế hoạch Liên tịch số 

33/KHLT-PGD&ĐT-QĐTK ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo và Quận đoàn Thanh Khê. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các 

trường học chưa triển khai nhanh chóng tích cực triển khai. Đối với các trường 

học đã tổ chức triển khai thì tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hoạt động này. 

2. Giao lưu, tọa đàm nhân chứng sống trong trận đánh của Mẹ Nhu 

và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê 

a) Đối tượng tham gia: Phòng Giáo dục và Đào tạo giao cho các trường 

(Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Tiểu học Dũng Sỹ Thanh Khê, THCS Phan Đình 

Phùng, THCS Đỗ Đăng Tuyển và THCS Nguyễn Thị Minh Khai). 

b) Nội dung: Mời nhân chứng sống nói chuyện tuyên truyền dưới cờ về 

trận đánh lịch sử của Mẹ Nhu và Bảy Dũng Sỹ Thanh Khê. 

c) Tổ chức thực hiện 

Yêu cầu các trường: Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Tiểu học Dũng Sỹ Thanh 

Khê, THCS Phan Đình Phùng, THCS Đỗ Đăng Tuyển và THCS Nguyễn Thị 

Minh Khai. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và gửi báo cáo về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, ông Lê Thanh Nhơn nhận qua địa chỉ Email: 

nhonlt@danang.gov.vn, chậm nhất ngày 10 tháng 11 năm 2018.  

3. Tổ chức cuộc thi hùng biện về tiểu sử danh nhân hoặc lịch sử địa 

danh mang tên trường tại các trường THCS 

a) Đối tượng dự thi: Học sinh các trường THCS. 

b) Nội dung hình thức thi 

- Các trường THCS thành lập 01 đội dự thi gồm 01 học sinh thi hùng biện 

và ít nhất 05 học sinh phụ họa, tổ chức tập luyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ 

cử cán bộ đến các trường để khảo sát, sơ tuyển chọn 01 đội xuất sắc đại diện 

quận Thanh Khê tham dự Hội thi cấp thành phố. 

- Lịch khảo sát cụ thể như sau:  

TT Trường THCS Giờ khảo sát Ngày khảo sát 

1 Nguyễn Đình Chiểu 8h00-8h10 Ngày 05/10/2018 

2 Huỳnh Thúc Kháng 8h40-8h50 Ngày 05/10/2018 

3 Lê Thị Hồng Gấm 9h20-9h30 Ngày 05/10/2018 

4 Phan Đình Phùng 10h00-10h10 Ngày 05/10/2018 

mailto:nhonlt@danang.gov.vn
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5 Đỗ Đăng Tuyển 10h30-10h40 Ngày 05/10/2018 

6 Hoàng Diệu 14h00-14h10 Ngày 05/10/2018 

7 Nguyễn Trãi 14h40-14h50 Ngày 05/10/2018 

8 Nguyễn Duy Hiệu 15h20-15h30 Ngày 05/10/2018 

9 Nguyễn Thị Minh Khai 16h00-16h10 Ngày 05/10/2018 

10 Chu Văn An 16h30-16h40 Ngày 05/10/2018 

- Nội dung truyền tải thông tin chính thống, các sự kiện lịch sử có liên 

quan đến danh nhân, địa danh mà trường mang tên (không nhất thiết phải theo 

biên niên sử mà có thể là một điểm nhấn, một chiến công, một nét độc đáo...về 

danh nhân, địa danh) trong thời gian từ 5 – 7 phút. 

4. Phổ biến phim tài liệu “Sóng cửa Hàn” tại các trường THCS 

Các trường THCS xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lí tổ chức cho 

học sinh xem phim tài liệu “Sóng cửa Hàn” của đạo diễn, Nghệ sỹ ưu tú Huỳnh 

Hùng để bổ sung kiến thức cho học sinh về cuộc chiến của quân và dân Đà Nẵng 

đánh trả quân xâm lược Pháp vào năm 1958 tại một trong các đường link sau: 

- https://www.youtube.com/watch?v=aFbvZlF3j-Q 

- https://www.antv.gov.vn/video/phim-tai-lieu/song-cua-han-140259.html 

Đây là một hoạt động chính trị quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo 

quận Thanh Khê trong năm học 2018-2019, đề nghị Hiệu trưởng các trường học 

tích cực triển khai thực hiện./.    

  Nơi nhận: 
  - Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

  - Quận Ủy Thanh Khê (để báo cáo); 

  - Quận đoàn Thanh Khê (để phối hợp); 

  - Các trường TH và THCS (để thực hiện); 

  -  Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

Phạm Đình Sơn 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aFbvZlF3j-Q
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