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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG 

   

Số:               /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Phước Long, ngày        tháng        năm 2019 

 
ơ 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa,  

con người Phước Long” 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND thị xã tổ 

chức Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Phước Long”; 

Xét đề nghị của phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tại Tờ trình số     

162/TTr-PVHTT ngày 07/10/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về 

lịch sử, văn hóa, con người Phước Long”. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng Cấp ủy - HĐND&UBND thị xã;  

Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; Trưởng phòng VH&TT; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 

ký./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
- Sở VH,TT&DL tỉnh; 
- TT. Thị ủy, HĐND thị xã;    
- CT, PCT UBND thị xã; 
- Các Ban XDĐ; 
- Các CQ, BN, ĐT thị xã; 
- UBND các phường, xã; 
- Các trường THPT, THCS, TH; 
- TV.BTC, BGK cuộc thi; 
- Các đơn vị ngành dọc  
đóng trên địa bàn thị xã; 
- LĐVP, CVVP;  
- Lưu VT.      

 

            CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

       Phạm Thụy Luân 
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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Phước Long” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND 

ngày              /10/2019 của UBND thị xã). 
 

 

 
 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Đối tượng dự thi 

- Cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, 

học sinh và toàn thể nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động tại thị xã 

Phước Long. 

- Tất cả các cán bộ, nhân viên của cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn 

thị xã Phước Long đều được tham gia cuộc thi. 

- Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Giám khảo, thành viên 

Tổ thư ký không được tham gia dự thi.  

2. Hình thức thi 

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4 

(không nhận bài photo copy). Trang bìa bài dự thi ghi rõ: “Bài dự thi Cuộc thi 

“Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Phước Long”; họ tên; năm sinh; địa 

chỉ; nghề nghiệp; số điện thoại của người dự thi (nếu có). 

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi. 

- Bài dự thi phải trình bày đẹp, rõ ràng có thể dùng hình ảnh để minh họa. 

- Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. 

- Bài thi phải dẫn nguồn tài liệu tham khảo. 

3. Bài dự thi không hợp lệ 

- Bài dự thi có nội dung sao chép của người khác dưới mọi hình thức; 

- Lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng, 

Nhà nước Việt Nam, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp 

luật khác. 

- Bài dự thi gửi quá thời hạn quy định. 

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận bài dự thi 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG 
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- Thời gian nhận bài dự thi: Từ khi phát hành Thể lệ đến hết ngày 15 

tháng 11 năm 2019. 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ dự thi:  

  Bài dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Văn 

hóa và Thông tin thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Khu phố 5, 

phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 

0271.3778169.  

5. Tổng kết và trao giải thưởng: 

Tổng kết và trao giải thưởng vào dịp lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng 

Phước Long (06/01/1975 – 06/01/2020). 

6. Nguồn tài liệu tham khảo: 

- Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (1975-2005), do Nhà xuất bản 

Chính trị Quốc gia Hà Nội phát hành năm 2008. 

- Cuốn truyền thống cấp ủy Đảng bộ Phước Long (1960-2000), do Nhà 

xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh phát hành năm 2000. 

- Cuốn Sơ thảo Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và 

dân Phước Long (Thời kỳ 1930 - 1975). 

- Sách Sơ thảo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (1930 - 1975). 

- Các tài liệu Lịch sử Việt Nam, do nhà xuất bản chính trị Quốc gia phát 

hành. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  thị xã Phước Long lần thứ X (nhiệm kỳ 

2010-2015). 

- Một số tài liệu từ mạng Intetnet thuộc cổng thông tin điện tử tỉnh Bình 

Phước (không nhận tư liệu khai thác từ những trang khác trên Internet) 

- Cuốn Dư địa chí Bình Phước năm 2015, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 

sự thật, phần dân tộc S’Tiêng (trang 291-301). 

- Cuốn Văn hóa S’Tiêng xuất bản 2015, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 

tác giả Huỳnh Văn Tới, Phan Đình Dũng, Phạm Hữu Hiến. 

- Truyện Cổ S’Tiêng Nhà xuất bản trẻ 2017; tác giả Phan Xuân Viện chủ 

biên. 

- Chuyện Cổ S’Tiêng xuất bản 2015, nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Tác 

giả Phan Xuân Viện chủ biên. 

- Một số tài liệu từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước; 

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phước Long. 

II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Ủy ban nhân dân thị xã sẽ trao tiền thưởng và giấy chứng nhận cho những 

cá nhân, tập thể đạt giải trong cuộc thi như sau. 
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1. Cá nhân  

- Gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 4 giải ba và 10 giải khuyến khích.  

- 01 giải Nhất        =   5.000.000 đ 

- 02 giải Nhì: mỗi giải 4.000.000đ    =   8.000.000 đ 

- 04 giải Ba: mỗi giải 3.000.000 đồng     = 12.000.000 đ 

- 10 giải Khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng   = 10.000.000 đ 

2. Giải tập thể  

- Gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 02 giải khuyến khích. 

- 01 giải nhất        = 5.000.000 đ 

- 01 giải nhì         = 4.000 000 đ 

- 02 giải ba  mỗi giải 3.000.000 đồng    = 6.000 000 đ 

- 02 giải khuyến khích mỗi giải  1.000 000 đồng   = 2.000.000 đ 

3. Các giải phụ 

- 01 giải đơn vị có thí sinh tham gia nhiều nhất  = 2.000.000đ 

- 01 giải đơn vị có thí sinh đạt giải nhiều nhất  = 2.000.000đ 

- 01 giải thí sinh lớn tuổi nhất đạt giải    = 2.000.000đ 

- 01 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải    = 2.000.000đ 

4. Cách tính giải cá nhân và giải tập thể 

4.1. Giải cá nhân: Là giải thực tế của cá nhân đạt được. 

4.2. Đối với giải tập thể 

- Giải tập thể được áp dụng cho cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể 

thị xã, các phường-xã, các Trường THPT, THCS và Tiểu học trên địa bàn thị xã. 

- Giải tập thể được tính từ cao đến thấp theo số điểm để xếp hạng. Trường 

hợp có hai hay nhiều đơn vị có số điểm bằng nhau, thì đơn vị nào có thí sinh 

tham gia nhiều hơn sẽ xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì đơn vị nào có thí sinh 

tham gia nhỏ tuổi hơn thì xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì tiến hành bốc thăm. 

- Các giải được tính theo thang điểm như sau: 

- Giải I :   10 điểm  

- Giải II :   7 điểm 

- Giải III :   4 điểm 

- Giải Khuyến khích  2 điểm 

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

- Thời gian nhận bài từ ngày phát hành Thể lệ đến hết ngày 15/11/2019. 

- Điểm chấm sơ khảo được công bố trên website của thị xã Phước Long. 
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- Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi công bố điểm sơ khảo các thí sinh 

có quyền đề nghị phúc khảo bài dự thi (tính từ ngày công bố điểm sơ khảo). Quá 

thời gian trên (7 ngày) Ban tổ chức sẽ không nhận đề nghị phúc khảo bài dự thi 

và công bố điểm chính thức. 

- Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày phát hành và được đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng (Hệ thống truyền thanh, website của thị xã).  

- Các đơn vị, cá nhân có liên quan phải tuân thủ các quyết định của Ban 

Tổ chức Cuộc thi  “Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Phước Long”.  

- Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng trên cơ sở thống 

nhất kết quả của Ban Giám khảo. 

 IV. QUY ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI THỂ LỆ 

 Chỉ có Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người 

Phước Long” mới có quyền sửa đổi, bổ sung Thể lệ khi xét thấy cần thiết. 

(Gửi kèm các Câu hỏi). 
 

 

 

                                               CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

    Phạm Thụy Luân 
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CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ,  

VĂN HÓA CON NGƯỜI PHƯỚC LONG 
 

 

Câu hỏi 1: 

 Vì sao nói “Phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân cao su ở 

Phước Long giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1945 từ tự phát lên tự giác” ? 

Câu hỏi 2: 

  Âm mưu, thủ đoạn của thực dân pháp khi xây dựng Nhà tù Bà Rá. 

Câu hỏi 3: 

Hãy nêu hoàn cảnh lịch sử dẫn đến sự ra đời của Tỉnh ủy Phước Long. 

Nhiệm vụ trước mắt được đề ra trong nghị quyết đầu tiên như thế nào? Ý nghĩa 

lịch sử sự ra đời của Tỉnh ủy Phước Long. 

Câu hỏi 4: 

 Hãy nêu diễn biến, ý nghĩa của Chiến dịch Đường 14 – Phước Long. 

Câu hỏi 5: 

 Hãy nêu những chủ trương, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để phát 

triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, nội chính, đối ngoại, xây 

dựng hệ thống chính trị ( giai đoạn 2015 -2020) trong nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Câu hỏi 6: 

 Phước Long là nơi cư trú của nhiều thành phần dân tộc. Trong đó dân tộc 

S’Tiêng tại Phước Long vẫn giữ được những nét văn hóa riêng cho tới nay. Bạn 

hãy cho biết Văn hóa cồng chiêng của người S’Tiêng có ý nghĩa quan trọng như 

thế nào đối với đời sống của họ?  

Câu hỏi 7: 

Người S’Tiêng có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa cùng những phong 

tục tập quán văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc mình. Trong đó có phong 

tục khá độc đáo, đó là “Tục trả của, đáp lễ” trong thủ tục hỏi, cưới. Hãy nêu 

những thủ tục trong lễ này.  

Câu hỏi 8: 

Miếu Bà Rá được xây dựng năm nào? Hãy nêu ý nghĩa của tục thờ  Bà 

Rá.  

Câu hỏi 9: 

Giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” tại Phước Long được tổ 

chức vào dịp nào? Hãy cho biết năm đầu tiên tổ chức giải? Được nâng lên giải 

tỉnh năm nào? và Vua, Nữ hoàng leo núi hệ phong trào năm đó là ai?  

Câu hỏi 10: 

Hãy viết một bài hiến kế dài không quá 1.000 từ về chủ đề sau: Để thị xã 

Phước Long phát triển toàn diện trong tương lai chúng ta cần phải làm gì? 
 

Hết 
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-10T14:14:44+0700
	Việt Nam
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-10T14:15:24+0700
	Việt Nam
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-10-10T14:16:22+0700
	Việt Nam
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