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Quảng Phú, ngày 08 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
V/v tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn 

bom mìn và vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Căn cứ Công văn số 424/SGDĐT-GDTXCTTT, ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Sở 
GD&ĐT tỉnh Đăk Nông về việc Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Nâng cao 
nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn và vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt 
Nam”; 

Căn cứ chỉ đạo của Chi bộ nhà trường.

Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Hùng Vương xây dựng kế hoạch hưởng ứng 
tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn và vật 
liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn 
bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo tầng lớp nhân dân cả 
nước nói chung và đoàn viên thanh niên trường THPT Hùng Vương nói riêng.

- Là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng 
tránh tai nạn bom mìn 4/4/2020, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi 
bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất 
nước. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi: 

- Tất cả ĐVTN là học sinh đang tham gia học tập tại nhà trường.

2. Thời gian

- Từ ngày 04/4/2020 đến hết 04/5/2020. Thời gian trao giải từ ngày 15/5/2020 đến 
31/5/2020.

- Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử VNMAC tại địa chỉ 
http://vnmac.gov.vn/.

III. HÌNH THỨC THAM GIA CUỘC THI

 - Thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử VNMAC tại địa 
chỉ http://vnmac.gov.vn/. 



- Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các 
thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần 
mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. 

- Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ được công nhận một (01) kết quả 
đúng nhất trong số các lần dự thi. Tổng số câu hỏi là 15 câu, thời gian làm bài 30 phút.

- Để tham gia thi, thí sinh thực hiện các bước sau:

 Truy cập vào Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia 
Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.

 Click vào Banner cuộc thi.

 Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và click vào nút làm bài thi.

 Trả lời 15 câu hỏi được hiển thị trên màn hình và câu hỏi dự đoán số người tham 
gia cuộc thi.

 Click vào nút Nộp bài thi.
- Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh có thể tải file bài thi của mình về máy tính.

- Nội dung cuộc thi: Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc nhận biết và phòng tránh 
tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

- Thể lệ cuộc thi được đăng tải chi tiết tại đây:
http://vnmac.gov.vn/vi/van-ban/the-le-cuoc-thi-truc-tuyen-%E2%80%9Cnang-cao-
nhan-thuc-phong-tranh-tai-nan-bom-min-vat-no-con-sot-lai-sau-chien-
tranh%E2%80%9D.vb-16.html
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp đoàn trường

- Lập kế hoạch trình Chi bộ phê duyệt.

- Đăng kế hoạch hưởng ứng tham gia cuộc thi lên Website nhà trường và fanpage của 
Đoàn thanh niên.

2. Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Thông báo đến từng học sinh trong lớp (qua tin nhắn Vnedu) truy cập Website nhà 
trường và fanpage của Đoàn trường để nghiên cứu kế hoạch và tham gia cuộc thi. Tuyên 
truyền rộng rãi trong học sinh về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; vận động đông đảo học 
sinh tham gia cuộc thi.

- Chỉ đạo BCH chi đoàn lớp theo dõi, thống kê và báo cáo danh sách học sinh tham 
gia, không tham gia các vòng thi tuần và gửi danh sách (qua email) về Đoàn trường thứ 7 
hàng tuần.

3. Đối với ĐVTN

Yêu cầu 100% ĐVTN tham gia cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi trắc nghiệm “Nâng cao nhận thức phòng, 
tránh tai nạn bom mìn và vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” của BTV Đoàn 



TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Hùng Vương. Đề nghị tất cả ĐVTN tham gia đầy đủ, 
nghiêm túc và hiệu quả. 
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