
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN LỘC NINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phuc

SỐ:>M£ /ƯBND-VX Lộc Ninh, ngày ôel tháng 02) năm 2018
V/v Trỉển khai Cuộc thi tìm hỉểu 

về bỉên gỉởi và Bộ đội Biên phòng

Kính gửi: ^
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- ƯBND các xã, thị trấn.

UBND huyện Lộc Ninh nhận được Công văn số 309/BCH-CT ngày 
08/02/2018 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước về việc đề nghị 
phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào 
mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (03/3/1959-03/3/2019) và 30 
năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 -  03/3/2019);

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành và nhân dân ữong 
huyện về lịch sử truyền thống xây dựng, chiến đấu, công tác và trưởng thành của 
lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước nói 
riêng và ý nghĩa Ngày Biên phòng toàn dân, qua đó không ngừng củng cố và xây 
dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng vững mạnh, góp phần bảo vệ 
vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới,

Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động 
của đơn vị và nhân dân trên toàn huyện tham gia Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và 
Bộ đội biên phòng chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Trụyền thống Bộ đội biên 
phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 “ 
03/3/2019) theo cách thức, nội dung câu hỏi, thể lệ Cuộc thi gửi kèm.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn nghiêm 
túc triển khai thực hiện và tổng hơp kết quả của cơ quan, địa phương báo cáo về 
ƯBND huyện thông qua Văn phòng HĐND -  ƯBND huyện./.^r^^ ,.

Nơi nhận: Ị ự  CHỦ TỊCH
- Bộ CHBĐBP tỉnh;
- TT-HƯ, TT-HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- LĐVP, CVVX;
-Lưu: V T (vpý .



Bộ CHỈ HUY BĐBP TỈNH BỈNH PHƯỚC CỘNG HỘA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-  TỈNH ĐOẢN BÌNH PHƯỚC tìộclập - Tự do - Hạnh phúc
BAN TỎ CHỨC CUỔC THI ‘

Bình Phước,. ngày thảngDỊjiãm 2018

THẺ LỆ
Cuộc thi tìm hiểu về Biên giới và Bộ đội Biên phòng 

chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 -  03/3/2019) 
và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 -  03/3/2019)

Căn cứ Kế hoạch số 116 /KHPH -  BCHBP -  TĐBP ngày 15/01/2018 của Bộ 
chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước và Tỉnh Đoàn Bình Phước về việc phối họp tổ chức 
Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm 
Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 ~ 03/3/2019).

Ban tổ chức Cuộc thi xây dựng và ban hành Cuộc thi như sau:
I. NỘI DƯNG CUỘC THI
Nội dung của cuộc thi được kết cầu gồm 02 phần:
1. Nội dung thi viết: Bao gồm 7 câu hỏi, cụ thể như sau.
Câu 1: Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội Biên phòng ngày nay) được thành 

lập ngày, tháng, năm nảo? Ý nghĩa của việc ra đời lực lượng nòng cốt, chuyên trách 
trong quản lý, bảo vệ chủ quyển, an ninh biên giới quốc gia?

Câu 2: Từ khi ra đời đến nay, Công an nhân dân vũ trang (BĐBP) có bao nhiêu 
đon vị, cá nhân được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND? 
Toàn lực lượng mấy lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng? Có bao nhiêu tập thể, 
cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2?

Câu 3: Luật Biên giới Quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thộng qụa vào ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu Chương, Điều? 
Nội dung Điều nào quy định về nhiệm vụ chung của BĐBP?

Câu 4: Vằn bản nào quy định về “Ngày Biên phòng”? “Ngày Biên phòng” có 
những nội dung gì? Đến khi nào được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dân”l

Câu 5: Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) Trần Văn 
Thọ hy sinh năm nào? ở đâu? Trần Văn Thọ được phong tặng đanh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhấn dân năm nào? về thành tích gì?

Câu 6: Những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ BĐBP có nhiều chương trình, 
việc làm có ý nghĩa đối với nhân dân các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Đồng chí 
(anh, chị) hãy kê tên và suy nghĩ củãnunỉĩvê việc lảm đỗ? "

Câu 7: Đồng chí (anh, chị) hãy viết một đoạn văn (không quá 2000 từ) nói 
lên cảm xúc của mình về người chiến sĩ Biên phòng hoặc viết một tẩm gương người 
tốt, việc tốt ở đơn vị, địa phương mình trong xây dựng và bảo vệ biên giới?

2. Nội dung thi trắc nghiệm trực tuyến
Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được đăng tải hàng tháng tại địa chỉ: 

Thanhnienvietvn và gắn đường link, baner trên các trang điện tử của Báo Biên



phòng, Báo Tĩền phong, cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, cổng Thánh 
Gióng và các trang mạng xã hội của Trung ương Đoàn.

II. THẺ LỆ CUỘC THI
1. Đối tượng dự thi
- Cá nhân: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên, học 

sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân, viên chức, nhân dân trong và ngoài tĩnh; khuyến 
khích công dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài tham gia Cuộc thi.

- Tập thể: Các đơn vị lực lượng vũ trang; các sở, ban, ngành, đoàn thể, các 
huyện, thị trong và ngoài tỉnh.

2. Khen thưửng
- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh Đoàn rà soát, lựa chọn xét khen thưởng đối 

với các tập thể vận động được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đoàn viên, thanh 
niên, học sinh, sinh viên tham gia có chất lượng cuộc thi.

- Các cá nhân cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đoàn viên thanh niên có tác phẩm 
dự thi xuất sắc.

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi
* Yêu cầu chung
- Cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi với các hình 

thức khác nhau trong cùng thời điểmế Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại 
điện tập thể.

- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu 
cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được 
đăng tải trên các báo: Thanhnienviet.vn, Báo Biên phòng, Báo Tiền phong, Báo 
Thanh niên, Báo Sinh viền Việt Nam, Website Đoàn thanh niên và một số phương 
tiện thông tin khác từ tháng 12/2017.

- Ban Tổ chức không trả ỉại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong 
công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

* Yêu cầu bài thi viết
“ Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi rõ ở 

trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, địa chĩ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông 
tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu về biện giới và Bộ đội biên 
phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 
năm Ngày Biên phòng toàn dân”.

- Bài dự thi cần ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Ban Tổ chức 
khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức. 
Tuy nhiênr những bài dự thi có hình ứiức thể hiện đặc biệt phải-đính kèm và cung 
cấp nộỉ dung bài dự thi bàng văn bản đánh máy (khối mô hình, khổ lớn, các sản 
phẩm âm thanh, hình ảnhằằằ)ằ

- Trả lời đủ 7 câu hỏi, nội dung bài thi không được sao chép lại của người 
khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội đung, hình ảnh, tư liệu đễ minh họa phải 
có chú thích rõ ràng.

* Yêu cầu thi trắc nghiệm trực tuyển.ễ
- Người dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của từng thángằ



- Người tham gia bắt buộc phải điền các thông tín cá nhân (họ tên, tuổi, địa 
chỉ, điện thoại liên lạc, email) khi trả lời các câu hỏi để làm căn cứ nhận giải.

- Hàng tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương sẽ công bố kết quả trúng 
thưỏoig trên các phưong tiện thông tin đại-chúng. - - - “ ■

4. Thòi gian, nơi nhận bài dự thi, chấm thi và trao giải
* Thời gian
“ Thờì.gian thi viết:
+ Bắt đầu phát động từ ngày 15/01/2018 đến tháng 30/8/2018.
+ Hạn cuối thu bài: Trước ngày 30/8/2018
+ Thời gian chấm thi và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nộp về trên: Trước 

ngày 15/9/2018
+ Tổng kết, trao giải cấp tỉnh: Tháng 11/2018.
+ Tổng két và trao giải toàn quốc: Tháng 01/2019
- Thời gian thi trắc nghiệm trực tuyến: Bắt đầu từ tháng 01/2018 và kết thúc 

vào tháng 01/2019ẳ
* Địa chỉ nhận bài dự thi và chẩm thỉf trao g iải thi viết
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

chì đạo triển khai cuộc thi, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo để đánh giá, trao 
giải đối với những bài dự thi xuất sắc trong tình. Tiến hánh lựa chọn những bài có 
chất lượng xuất sắc, đạt điểm cao gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương 
đúng thời gian qui định.

- Đối với các đồn Biên phòng, tiểu đoàn HL-CĐ thuộc Bộ chỉ huy BĐBP 
tỉnh: gửi bài dự thi về Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh (Qua Phòng Chính trị).

- Đối với các huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc và cán bộ, nhân dân trên địa 
bàn tỉnh: gửi bài dự thi về: Trụ sở Tĩnh Đoàn Bình Phước.

- Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong và ngoài tỉnh có thể 
tông hợp các bài dự thi của đơn vị mình và gửi vê 01 trong 02 địa chỉ sau:

+ Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước. (Địa chỉ: KP. Ninh 
Thành, Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) ^

+ Ban Tuyên giáo, Tỉnh Đoàn Bình Phước (Địa chỉ: QL 14, Thị xã Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình Phước).

* £)/ễ0 chỉ thi trẳc nghiệm và công bổ kết quả
- Địa chỉ truy cập thi trắc nghiệm: Thanhnienviet.vn, Báo Biên phòng 

Online, Báo Tiền phong Online, Báo Sinh viên Online, Website Bộ đội Biên phòng, 
Website Đoàn Thanh niên. ___________ _____ _

- Công bố kết quả: Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương sẽ lựa chọn 01 đáp án 
trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nhanh và chính xác nhất trong tháng để trao giải (giải 
thưởng của tháng trước sẽ được công bố và trao giải chậm nhất là ngày 15 của tháng 
tiêp theo). Người trúng thưởng được thông báo bằng điện thoại, email trong vòng 7 
ngày sau khi thông báo trên trang web. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo, 
nêu người trứng giải không hoàn tất các thủ tục để nhận giải, giải thưởng sẽ được 
chuyên cho quỹ khuyên học.



5. Cơ cấu giải thưởng
a. Thỉ trắc nghiệm: Hàng tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương sẽ bình 

chọn 01 giải nhất, giải thưởng là 01 chiếc điện thoại di động smartphone hòặc tiên mặt 
trị giá 1.500.000,đ. Tổng giá trị giải thường: 18.000.000đ (mười tám triệu đồng).

b. Thi viết:
* Cấp tỉnh:
- Giải tập thể: Tặng giấy khen của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và tiền thưởng kèm 

theo như sau: 01 giải Nhất trị giá 5.000.000đ (Năm triệu đồng); 01 giải Nhì trị giá
4.000.000đ (Bốn triệu đồng); 01 giải Ba trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

- Giải cá nhân: Tặng giấy khen của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và tiền thưởng 
kèm theo như sau: 01 giải Nhất trị giá 5ế000.0000đ (Năm triệu đồng); 02 giải Nhì trị 
giá 4.000.000đ (Bốn triệu đồng); 03 giải Ba trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng) và 05 
giải Khuyến khích trị giá l.OOO.OOOđ (Một triệu đồng).

*Câp Trung ương
- Giải tập thể:

Tặng Bằng khen của Bộ Tư ỉệnh BĐBP và tiền thường kèm theo như sau: 01 
giải Nhất trị giá 30.000.000d (ba mươi ừiệu đồng); 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá
20.000.000đ (hai mươi triệu đồng).

- Giải cá nhân: .
+ Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 

01 giải Đặc biệt trị giá 30.0Ọ0ẵ000đ (ba mươi triệu đồng), 01 giải Nhất trị giá 
20.000Ế000đ (hai mươi triệu đồng); 02 giải Nhì, mỗi .giải trị giá 15.000.000đ (mười 
lăm triệu đồng).

+ Tặng Giấy khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 
05 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.000.000d (mười triệu đồng); 10 giải Khuyến khích, 
mỗi giải trị giá S.OOO.OOOđ (năm triệu đồng).

Đại tá Hoàng Văn Thành


