
  

 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

BTC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ DI SẢN ĐỊA  

CHẤT, CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LẠNG SƠN  
 

Số:      /TL-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng    năm 2022 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi “Tìm hiểu về di sản địa chất, Công viên địa chất Lạng Sơn" dành 

cho đoàn viên thanh niên, học sinh tiểu học, trung học cơ sở và  

trung học phổ thông trong vùng Công viên địa chất 

 

1. Đối tượng, điều kiện tham gia Cuộc thi 

1. Đối tượng dự thi 

Đoàn viên thanh niên, Học sinh các trường TH, TH-THCS, THCS, THPT, 

DTNT THCS-THPT trên địa bàn các huyện trong vùng Công viên địa chất Lạng 

Sơn. 

- Mỗi huyện Đoàn thi tuyển chọn và cử 10 thí sinh hoặc 10 nhóm thí sinh 

tham gia.   

- Mỗi trường TH, TH-THCS, THCS thi tuyển chọn và cử 01 thí sinh hoặc 

01 nhóm thí sinh đăng ký tham gia.  

- Mỗi trường THPT, DTNT THCS-THPT thi tuyển chọn và cử 05 thí sinh 

hoặc 05 nhóm thí sinh đăng ký tham gia.  

- Số lượng: 05 Huyện Đoàn, 88 trường TH, 36 trường TH-THCS, 71 

trường THCS, 12 trường THPT và 03 trường DTNT THCS-THPT.  

- Các đoàn viên thanh niên gương mẫu, học sinh dự thi đạt hạnh kiểm Tốt, 

học lực Khá trở lên (năm học 2021-2022), có hiểu biết và đam mê tìm hiểu về các 

giá trị văn hoá, lịch sử, địa chất, đa dạng sinh học, hợp tác quốc tế, du lịch cộng 

đồng, bảo vệ môi trường trong vùng CVĐC Lạng Sơn. 

2. Thủ tục đăng ký 

- Đơn đăng ký dự thi có xác nhận của lãnh đạo đơn vị (theo mẫu - phụ lục 01); 

- Thí sinh, nhóm thí sinh nộp sản phẩm dự thi cho BTC về địa chỉ Email: 

langsongeopark@gmail.com, đồng gửi pthuongdofals@gmail.com.  

Đối với các sản phẩm dự thi không thể gửi dưới hình thức Email (ví dụ sản 

phẩm mô hình) thí sinh, nhóm thí sinh gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa 

chỉ: Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn – 320 Bà Triệu, phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

- Sau khi gửi sản phẩm dự thi theo địa chỉ Email ở trên, thí sinh, nhóm thí 

sinh có thể gọi điện thoại xác nhận đến số máy: 0358479368 (Đ/c Hương). 

mailto:langsongeopark@gmail.com
mailto:pthuongdofals@gmail.com
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- Thời gian đăng ký: từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 

năm 2022.  

3. Các vòng thi 

3.1. Vòng Sơ khảo 

- Ban Tổ chức (BTC) sẽ tổ chức chấm điểm sản phẩm dự thi, lựa chọn các 

sản phẩm dự thi của thí sinh, nhóm thí sinh vào Vòng Bán kết theo các tiêu chí 

được quy định trong thể lệ Cuộc thi (theo mẫu - phụ lục 02). 

- Căn cứ vào thực tế chất lượng sản phẩm dự thi của các thí sinh, nhóm thí 

sinh, BTC sẽ đưa ra kết quả số lượng thí sinh, nhóm thí sinh vào Vòng Bán kết: 

+ Khối Huyện Đoàn: Dự kiến lựa chọn 15 thí sinh, nhóm thí sinh vào Vòng 

Bán kết.  

+ Khối TH, TH-THCS: Dự kiến lựa chọn 15 thí sinh, nhóm thí sinh vào Vòng 

Bán kết. 

+ Khối THCS: Dự kiến lựa chọn 15 thí sinh, nhóm thí sinh vào Vòng Bán kết. 

+ Khối THPT, DTNT THCS-THPT: Dự kiến lựa chọn 15 thí sinh, nhóm 

thí sinh vào vòng Bán kết.  

3.2. Vòng Bán kết 

- Chia làm 4 nhóm thi: các Huyện Đoàn, khối trường TH, TH-THCS, khối 

trường THCS và khối trường THPT, DTNT THCS-THPT.   

- Thí sinh, nhóm thí sinh trực tiếp thể hiện hoặc thuyết minh sản phẩm dự 

thi đã nộp về BTC tại Vòng Sơ khảo tại địa điểm tổ chức thi (thời gian không quá 

10 phút dành cho một thí sinh, nhóm thí sinh).  

- BTC Chấm điểm theo các tiêu chí được quy định cụ thể trong Thể lệ (theo 

mẫu - phụ lục 03).  

- Căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, BTC chọn thí sinh, 

nhóm thí sinh vào Vòng Chung kết theo số điểm từ cao xuống: 

- Khối các Huyện Đoàn: Lựa chọn 10 thí sinh, nhóm thí sinh vào Vòng 

Chung kết.  

+ Khối TH, TH-THCS: Lựa chọn 10 thí sinh, nhóm thí sinh vào Vòng 

Chung kết.  

+ Khối THCS: Lựa chọn 10 thí sinh, nhóm thí sinh vào Vòng Chung kết.  

+ Khối THPT, DTNT THCS-THPT: Lựa chọn 10 thí sinh, nhóm thí sinh 

vào Vòng Chung kết. 

3.3. Vòng Chung kết 

- Chia làm 4 nhóm thi: các Huyện Đoàn, khối trường TH, TH-THCS, khối 

trường THCS và khối trường THPT, DTNT THCS-THPT.    
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- Thí sinh, nhóm thí sinh trực tiếp tham gia các phần thi Vòng Chung kết 

tại địa điểm tổ chức thi.  

- Trước 01 ngày thi Chung kết, thí sinh, nhóm thí sinh tập trung tại địa 

điểm thi để nghe BTC phổ biến thể lệ, thí sinh, nhóm thí sinh bốc thăm số báo 

danh, chạy thử sân khấu, chuẩn bị đạo cụ khớp nhạc đối với thí sinh, nhóm thí 

sinh thi năng khiếu hát, múa… 

- Mỗi thí sinh, nhóm thí sinh thực hiện 03 phần thi (Ban Giám khảo chấm 

điểm theo mẫu phụ lục 04). 

+ Phần 1: Thi trắc nghiệm kiến thức (mỗi thí sinh, nhóm thí sinh trả 

lời 20 câu hỏi trắc nghiệm): 

Thí sinh, nhóm thí sinh dự thi theo các lượt thi, mỗi lượt gồm 05 thí sinh, 

nhóm thí sinh, trả lời độc lập lần lượt 20 câu hỏi. BTC sẽ chiếu các câu hỏi lên 

trên màn hình, người dẫn chương trình đọc câu hỏi, các thí sinh, nhóm thí sinh 

theo dõi để đưa ra phương án trả lời bằng cách giơ bảng lựa chọn đáp án (thời 

gian suy nghĩ cho thí sinh, nhóm thí sinh ở mỗi câu hỏi là 15 giây). Sau mỗi câu 

hỏi, các tốp thí sinh, nhóm thí sinh trả lời xong, BTC sẽ chiếu đáp án đúng lên 

màn hình, Dẫn chương trình công bố kết quả trả lời của thí sinh, nhóm thí sinh. 

(Lưu ý: đây là phần thi độc lập, trong thời gian thi trực tiếp thí sinh, nhóm 

thí sinh không được phép phối hợp và nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài). 

+ Phần 2: Thi năng khiếu 

Yêu cầu các thí sinh, nhóm thí sinh đăng ký với BTC hình thức dự thi 

(chậm nhất trước 06 ngày diễn ra phần thi).  

Các thí sinh, nhóm thí sinh thể hiện phần thi năng khiếu của mình bằng các 

hình thức theo nội dung chủ đề Cuộc thi. Ví dụ các hình thức sân khấu hóa như: 

hát, múa, ngâm thơ, ca, hò, vè, diễn kịch, hướng dẫn viên du lịch, thuyết trình… 

 (Lưu ý: thí sinh, nhóm thí sinh dự thi có thể phối hợp với các bạn học sinh 

trong trường để hỗ trợ thực hiện phần thi của mình. Thời lượng dành cho mỗi thí 

sinh, nhóm thí sinh không quá 08 phút). 

+ Phần 3: Thi bốc thăm trả lời câu hỏi  

 Các thí sinh, nhóm thí sinh lần lượt bốc thăm trả lời câu hỏi của Ban Giám 

khảo. Mỗi thí sinh, nhóm thí sinh trả lời 02 câu hỏi (01 câu bằng Tiếng Việt và 01 

câu bằng Tiếng Anh); Thời gian dành cho mỗi thí sinh, nhóm thí sinh suy nghĩ và 

trả lời câu hỏi không quá 10 phút.  

 Đối với phần trả lời câu hỏi bằng Tiếng Anh, BTC sẽ bố trí 01 Cố vấn 

Tiếng Anh của chương trình (giáo viên người nước ngoài) hỗ trợ Ban Giám khảo 

thực hiện nhiệm vụ. 

(Lưu ý đây là phần thi độc lập, trong thời gian thi trực tiếp thí sinh, nhóm 

thí sinh không được phép phối hợp và nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài). 
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4. Cách thức tính điểm và giải thưởng 

4.1. Cách thức tính điểm 

- Điểm thi được tính riêng theo từng vòng thi và căn cứ kết quả chấm điểm 

từ cao xuống thấp để xác định thí sinh, nhóm thí sinh lọt vào vòng tiếp theo. 

- Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm đối với tất cả bài dự thi hợp lệ, từng 

thành viên Ban Giám khảo chấm độc lập vào phiếu chấm điểm của mình; ký, ghi 

rõ họ tên và chuyển cho Tổ Thư ký để tổng hợp kết quả.  

+ Tổng điểm Vòng Sơ khảo: 100 điểm. 

+ Tổng điểm Vòng Bán kết: 100 điểm. 

+ Tổng điểm Vòng Chung kết: 400 điểm (thi kiến thức:200 điểm; phần thi 

năng khiếu: 100 điểm; phần thi bốc thăm trả lời câu hỏi: 100 điểm). 

- Cách tính điểm:  

+ Điểm thi từng vòng của thí sinh, nhóm thí sinh là điểm trung bình cộng 

của tất cả thành viên Ban Giám khảo (BGK) chấm cho từng vòng thi.  

+ Các thành viên BGK cho điểm lẻ tính đến 1,0 điểm; chênh lệch điểm 

chấm giữa các thành viên BGK không quá 10% thang điểm của từng phần thi.  

- Điểm trừ: Thí sinh, nhóm thí sinh nào vượt quá thời gian thi đã quy định 

của mỗi phần thi sẽ bị trừ 1,0 điểm cho mỗi (01) phút quá thời gian (điểm trừ tối 

đa không quá 5,0 điểm).  

- Trường hợp có các thí sinh, nhóm thí sinh có tổng bằng điểm nhau, BTC 

sẽ xếp giải căn cứ vào điểm phần thi "Bốc thăm trả lời câu hỏi". Thí sinh, nhóm 

thí sinh nào có điểm phần thi "Bốc thăm trả lời câu hỏi" cao hơn sẽ xếp giải cao 

hơn. 

4.2. Giải thưởng 

- Giải Nhất:  

+ Giấy chứng nhận.  

+ Tiền mặt trị giá: 3.000.000 đồng/ giải. 

- Giải nhì:  

+ Giấy chứng nhận.  

+ Tiền mặt trị giá: 2.000.000 đồng/giải. 

- Giải ba:  

 + Giấy chứng nhận.  

+ Tiền mặt trị giá: 1.000.000 đồng/giải. 

- Giải Khuyến khích:  

 + Giấy chứng nhận. 

 + Tiền mặt trị giá: 500.000 đồng/giải. 
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4.3. Quà lưu niệm  

- Vòng Bán kết: BTC tặng quà lưu niệm và Giấy chứng nhận cho các thí 

sinh, nhóm thí sinh tham dự Vòng Bán kết.  

- Vòng Chung kết: BTC tặng cờ lưu niệm cho nhà trường có thí sinh, nhóm thí 

sinh đạt giải. 

5. Quy định đối với các thành phần tham gia Cuộc thi 

5.1. Đối với thí sinh, nhóm thí sinh 

- BTC chỉ nhận sản phẩm dự thi của thí sinh, nhóm thí sinh đến ngày 30 

tháng 9 năm 2022 theo dấu bưu điện và ngày gửi trên hệ thống Email.  

- Sản phẩm dự thi phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và không vi phạm 

pháp luật.  

- Thí sinh, nhóm thí sinh phải chịu trách nhiệm về bản quyền (hình ảnh, tác 

phẩm) sử dụng trong phần thi của mình.  

- Thí sinh, nhóm thí sinh không được phép phát ngôn sai sự thật, đăng tải 

các thông tin không chính xác về Cuộc thi. Nếu thí sinh có phát ngôn hay đăng 

thông tin sai, làm ảnh hưởng đến uy tín của Cuộc thi thì sẽ bị BTC loại khỏi Cuộc 

thi.  

- Đối với những bài dự thi: hát, hò, vè, kể chuyện, đọc thơ diễn ra trực tiếp 

ở vòng chung kết không được phép thể hiện phần thi bằng hình thức nhép lời, các 

tư liệu hình ảnh, clip phải trích dẫn nguồn đầy đủ và rõ rang.  

- Trong quá trình dự thi không được tự ý rời khỏi vị trí; có tinh thần đoàn 

kết, giao lưu học hỏi giữa các trường học và thí sinh, nhóm thí sinh tham gia 

Cuộc thi.  

- Thí sinh, nhóm thí sinh có quyền khiếu nại, đề nghị phúc khảo kết quả các 

phần thi. 

5.2. Đối với Ban Giám khảo 

 - Thực hiện chấm thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, trung thực, chính xác. 

Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Cuộc thi về kết quả chấm thi và xét giải. 

- Giải quyết các khiếu nại của thí sinh, nhóm thí sinh liên quan đến việc 

chấm thi theo thẩm quyền (nếu có).  

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổ chức. 

5.3. Đối với các tác phẩm dự thi 

- Thí sinh, nhóm thí sinh dự thi phải cam kết, mình là tác giả của tác phẩm 

dự thi, không sao chép; bài dự thi chưa tham dự Cuộc thi khác và chưa đăng tải 

trên bất kỳ tạp chí, sách, báo, truyện hoặc các phương tiện thông tin đại chúng 

nào. 
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- Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng thông tin về tác giả, nội dung của tác 

phẩm vào mục đích truyền thông mà không cần xin phép tác giả cũng như không 

phải trả bất cứ chi phí nào; BTC không trả lại tác phẩm dự thi.  

6. Điều khoản thi hành 

- Các thí sinh, nhóm thí sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 

các nội dung Thể lệ Cuộc thi đưa ra.  

- Quy chế này chỉ áp dụng để điều chỉnh các nội dung Cuộc thi "Tìm hiểu 

về di sản địa chất, Công viên địa chất Lạng Sơn" cho đoàn viên thanh niên, học 

sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong vùng CVĐC.  

-  Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, bổ sung sửa 

đổi thể lệ, BTC sẽ thông báo bằng văn bản./. 

(Gửi kèm Phụ lục Đơn đăng ký; Tiêu chí chấm các vòng thi)  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Đ/c  Dương  Xuân  Huyên,  PCTTT UBND  

tỉnh, Trưởng BCĐ xây dựng CVĐC TC tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Thành viên BCĐ xây dựng CVĐC TC tỉnh 

Lạng Sơn (ban hành kèm theo Quyết định số 

1763/QĐ-UBND); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào 

tạo; 

- Tỉnh Đoàn Lạng Sơn;  

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Lạng Sơn; 

- UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Chi 

Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan;   

- Các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá 

và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường và 

Huyện Đoàn các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, 

Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan;   

- Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm 

hiểu về di sản địa chất, Công viên địa chất 

Lạng Sơn";  

- Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch;  

- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch;  

- BQL CVĐC Lạng Sơn;  

- Lưu: VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Hoàng Thế Vinh 
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