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Lôøi noùi ñaàu
Ngày 9 tháng 5 năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng
Nai đã ký Quyết định số 3007/QĐ-VX, chấp thuận tổ chức
Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử tỉnh Đồng Nai và
giao cho Sở Khoa học & Công nghệ phối hợp với các sở, ban,
ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện.
Đây là Hội thi có ý nghĩa rất lớn, vận động tuyên
truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên
thanh niên, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân, nhất
là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa – lịch sử của vùng
đất Biên Hòa - Đồng Nai; thúc đẩy phong trào tìm hiểu,
nghiên cứu về khoa học xã hội, chú trọng văn hóa – lịch sử
tỉnh nhà; nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình bảo vệ,
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây
dựng Đồng Nai ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Qua mỗi mùa tổ chức và phát động, các chủ đề của Hội
thi luôn mang những sắc thái mới, mở ra nhiều nội dung
phong phú và đa dạng, không chỉ về di tích lịch sử; danh nhân
văn hóa; anh hùng dân tộc; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mà
còn khuyến khích tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương, mục
tiêu, giải pháp và nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai qua
các thời kỳ...
Trải qua 10 năm duy trì tổ chức, Hội thi đã đạt được
nhiều kết quả đáng kể. Số và chất lượng tác phẩm dự thi tăng
dần, trung bình mỗi năm có hơn 30.000 tác phẩm tham dự.
Căn cứ vào thể lệ, Ban Giám khảo đã chọn hơn 60 tác phẩm
để trao giải thưởng theo cơ cấu: 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10
giải Ba, trên 40 giải Khuyến khích và giải Đặc thù chia đều
cho 2 khối cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
(CBCCVC-NLĐ) và khối học sinh, sinh viên (HSSV).
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Nhằm giúp quý bạn đọc có cái nhìn khái quát về Hội
thi, góp phần tôn vinh tác giả - tác phẩm đạt giải, các sản
phẩm văn hóa đặc thù Đồng Nai; đẩy mạnh tuyên truyền,
vận động các tầng lớp nhân dân tích cực chung tay bảo vệ,
giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử của tỉnh
nhà nói riêng, Việt Nam nói chung, Thư viện tỉnh Đồng
Nai tổ chức viết bài ra mắt Thư mục chuyên đề “Giới
thiệu Tác giả - Tác phẩm đạt giải Hội thi Tìm hiểu giá
trị văn hóa – lịch sử tỉnh Đồng Nai” nhân kỷ niệm 10
năm phát động Hội thi.
Nội dung Thư mục gồm 3 phần:
Phần đầu tiên, trình bày một số thông tin chung về
Hội thi như các văn bản, hướng dẫn, quyết định về việc tổ
chức và thành lập Ban Tổ chức Hội thi.
Phần thứ hai, là những bài viết giới thiệu về tác giả tác phẩm đạt giải của Hội thi qua 10 năm. Thư mục được
sắp xếp theo khối HSSV; CBCCVC-NLĐ; các giải thưởng
Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, Đặc thù được trình bày thứ
tự theo các năm. Nội dung tóm tắt sơ lược các thông tin về
tác giả dự thi và các chủ đề được đề cập; bên cạnh đó đưa
ra một số nhận định, đánh giá khách quan về tác giả - tác
phẩm đạt giải.
Phần Phụ lục, thể hiện một số hình ảnh trong lễ trao
giải của Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa – lịch sử tỉnh
Đồng Nai qua các năm. Bên cạnh đó, để giúp bạn đọc dễ
dàng và thuận tiện trong việc tiếp cận, tìm hiểu các tác giả
đạt giải Hội thi, Thư mục còn xây dựng Bảng tra tên các
tác giả.
Hy vọng, Thư mục chuyên đề của Thư viện tỉnh
Đồng Nai sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích về vùng
đất và con người Biên Hòa - Đồng Nai, một món quà giá trị
và ý nghĩa đối với đông đảo quý bạn đọc trong và ngoài
tỉnh./.
BAN BIÊN TẬP
THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG NAI
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ÑEÀ THI 10 NAÊM (2011 – 2020)
TÌM HIEÅU GIAÙ TRÒ VAÊÊN HOÙA – LÒCH SÖÛ ÑOÀNG NAI

A- ĐỀ THI DÀNH CHO KHỐI HỌC SINH – SINH VIÊN
 NĂM 2011
Câu 1: Câu ca dao: “Nhà Bè nước chảy chia hai. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì
về” gợi cho bạn suy nghĩ gì về đặc điểm của quá trình hình thành, phát triển vùng đất
Biên Hòa – Đồng Nai.
Câu 2: Phân tích giá trị di sản văn hóa dân gian (chỉ tính ca dao, tục ngữ diễn
xướng) ở vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai trong quá trình đấu tranh xây dựng, phát triển,
chống ngoại xâm trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Câu 3: Kể tên các di tích văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nêu
khái quát về giá trị, ý nghĩa của hệ thống di tích lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa cấp
quốc gia đó.
Câu 4: Trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc dưới sự
lãnh đạo của Đảng, ở Biên Hòa – Đồng Nai có nhiều sự kiện mở đầu cho các hoạt động
cách mạng tạo nên thắng lợi chung của đất nước. Đó là những sự kiện nào? Nêu thời
gian, ý nghĩa của tầng sự kiện đó.
Câu 5: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau ngày miền Nam hoàn
toàn giải phóng 30/4/1975; tỉnh Đồng Nai đã tạo ra nhiều thành tích ấn tượng về văn hóa
– lịch sử. Nêu ít nhất 5 công trình tiêu biểu và thời gian, ý nghĩa của các công trình ấy.
Câu 6: Anh (chị) tâm đắc điều gì hay một vấn đề nào đó trong những giá trị văn
hóa, lịch sử của vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai. Hãy viết cảm nghĩ của bản thân về điều
tâm đắc đó.
 NĂM 2012
Trong số các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở tỉnh Đồng Nai mà bạn đã đến
tham quan, hãy trình bày cảm nghĩ về giá trị lịch sử - văn hóa của di tích mà bạn tâm đắc
nhất; nêu ý kiến góp ý kiến nghị về việc giữ gìn, phát huy giá trị của di tích ấy trong quá
trình xây dựng, phát triển tỉnh Đồng Nai văn minh giàu đẹp?
 NĂM 2013
Câu 1: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trải qua bao nhiêu kỳ
Đại hội? Hãy nêu mục tiêu tổng quát qua các kỳ Đại hội?
Câu 2: Trong số những thành tựu qua các kỳ Đại hội, thành tựu nào mà bạn tâm
đắc nhất? Vì sao?
Câu 3: Cảm nhận của bạn về lĩnh vực giáo dục - đào tạo nói chung và về trường
hoặc chuyên ngành nơi bạn đang học tập nói riêng.
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 NĂM 2014
Hãy trình bày cảm nhận và ý kiến về một danh nhân văn hóa hoặc nhân vật lịch sử
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà bạn tâm đắc?
 NĂM 2015
Câu 1: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trải qua bao nhiêu kỳ
Đại hội? Hãy nêu mục tiêu tổng quát qua các kỳ Đại hội?
Câu 2: Trong số những thành tựu qua các kỳ Đại hội, thành tựu nào mà bạn tâm
đắc nhất? Vì sao?
Câu 3: Cảm nhận của bạn về lĩnh vực giáo dục – đào tạo nói chung và về trường
hoặc chuyên ngành nơi bạn đang học tập nói riêng?
 NĂM 2016
* Đề thi dành cho đối tượng tham gia dự thi là học sinh phổ thông
Câu 1: Hãy nêu tiểu sử nhân vật được chọn đặt tên đường tại địa phương phường,
xã nơi bạn đang ở. Những hành động, đức tính nào của nhân vật bạn cần học tập làm
theo?
Câu 2: Hãy tường thuật sự kiện hoặc kể lại câu chuyện có thật mà bạn tâm đắc
nhất trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng tỉnh Đồng Nai?
* Đề thi dành cho đối tượng tham gia dự thi là sinh viên
Câu 1: Hãy nêu cảm nhận của bạn về tiểu sử nhân vật được chọn đặt tên đường tại
địa phương phường, xã nơi bạn đang ở. Những hành động, đức tính nào của nhân vật bạn
cần học tập làm theo?
Câu 2: Hãy tường thuật sự kiện lịch sử trên địa bàn Đồng Nai mà bạn tâm đắc nhất
trong kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam?
 NĂM 2017
Câu 1: Bạn hãy cho biết thông tin về nhân vật đã thiết lập nền hành chính trên
vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, Hãy trình bày những hiểu biết của bạn về địa giới hành
chính vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai từ năm 1698 đến khi hình thành tỉnh Đồng Nai hiện
nay?
Câu 2: Hãy trình bày những hiểu biết và cảm nhận của bạn về di tích Văn miếu
Trấn Biên. Qua đó hãy nêu những việc cần làm của bạn trong việc bảo vệ cảnh quan di
tích và giới thiệu di tích đến mọi người?
 NĂM 2018
* Bảng A. Khối học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở gồm 02 câu hỏi sau:
Câu 1: Cho biết những thay đổi về địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai từ năm 1976
đến nay?
Câu 2: Trình bày những chiến công tiêu biểu của quân dân Biên Hòa - Đồng Nai
trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), chống Mỹ (1954-1975)? Cho biết cảm nhận
của bản thân về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân dân Biên Hòa – Đồng Nai?
* Bảng B. Khối học sinh Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học,
dạy nghề gồm 02 câu hỏi sau:
Câu 1: Trình bày những thay đổi về địa giới hành chính tỉnh Đồng Nai từ năm
1976 đến nay và tên gọi Đồng Nai có nguồn gốc như thế nào?
Câu 2: Cho biết những chiến công tiêu biểu của quân dân Biên Hòa - Đồng Nai trong
kháng chiến chống Pháp (1945-1954), chống Mỹ (1954-1975). Trình bày cảm nhận của anh
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(chị) về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân dân Biên Hòa - Đồng Nai; Anh (chị) sẽ
làm gì để phát huy truyền thống cách mạng ấy?
 NĂM 2019
* Bảng A: Khối học sinh (cấp Tiểu học, Trung học cơ sở)
Câu 1: Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên và văn hóa, truyền thống yêu
nước của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập. Cho biết tên các di tích lịch sử
trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập đã được nhà nước xếp hạng;
Và trình bày cảm nhận về 01 di tích mà bạn yêu thích.
Nêu kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống,
học tập và kể tên những xã, phường, thị trấn đã được công nhận nông thôn mới.
Câu 2: Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu người được phong
tặng (truy tặng) danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng? Hãy viết cảm tưởng về một Bà mẹ
Việt Nam anh hùng mà bạn có nhiều cảm xúc nhất?
* Bảng B: Khối học sinh, sinh viên (cấp Trung học phổ thông, Trung học, Cao
đẳng, Đại học)
Câu 1: Trình bày khái quát đặc điểm tự nhiên, văn hóa, kinh tế, xã hội và truyền
thống yêu nước của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập. Bạn có cảm nhận gì
về truyền thống yêu nước và thành tích xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã, thành
phố đang sống, học tập? Hãy nêu tên các di tích lịch sử trên địa bàn huyện, thị xã, thành
phố bạn đang sống, học tập đã được nhà nước xếp hạng. Theo bạn, làm thế nào để bạn trẻ
yêu thích và góp phần gìn giữ di tích lịch sử hiện nay?
Câu 2: Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu người được phong
tặng (truy tặng) danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang
nhân dân, Anh hùng lao động? Hãy viết cảm tưởng về một Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà
bạn có nhiều cảm xúc nhất?
 NĂM 2020
* Bảng A. Khối học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở gồm 02 câu hỏi:
Câu 1: Trình bày quá trình thành lập Chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Đồng
Nai? Ý nghĩa sự kiện này đối với phong trào cách mạng của tỉnh Đồng Nai?
Câu 2: Để “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
học sinh cần nên làm gì để việc học tập có hiệu quả?
* Bảng B. Khối học sinh Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học,
dạy nghề gồm 02 câu hỏi:
Câu 1: Trình bày quá trình thành lập Chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên và giới thiệu
3 di tích liên quan đến quá trình đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 – 1945 của tỉnh
Đồng Nai (Biên Hòa trước đây)?
Câu 2: Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đầu tư phát triển văn hóa; xây
dựng, phát triển con người Đồng Nai toàn diện trong năm 2020 mà Ban chấp hành Đảng
bộ tỉnh (khóa X) đã xác định? Nêu ít nhất 03 đề xuất của bản thân về hoạt động giáo dục
đạo đức, lối sống trong nhà trường để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp nêu
trên?
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B- ĐỀ THI DÀNH CHO KHỐI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ
QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN
 NĂM 2011
Câu 1: Câu ca dao: “Nhà Bè nước chảy chia hai. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì
về” gợi cho bạn suy nghĩ gì về đặc điểm của quá trình hình thành, phát triển vùng đất
Biên Hòa – Đồng Nai.
Câu 2: Phân tích giá trị di sản văn hóa dân gian (chỉ tính ca dao, tục ngữ diễn
xướng) ở vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai trong quá trình đấu tranh xây dựng, phát triển,
chống ngoại xâm trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Câu 3: Kể tên các di tích văn hóa cấp Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nêu
khái quát về giá trị, ý nghĩa của hệ thống di tích lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa cấp
quốc gia đó.
Câu 4: Trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc dưới sự
lãnh đạo của Đảng, ở Biên Hòa – Đồng Nai có nhiều sự kiện mở đầu cho các hoạt động
cách mạng tạo nên thắng lợi chung của đất nước. Đó là những sự kiện nào? Nêu thời
gian, ý nghĩa của tầng sự kiện đó.
Câu 5: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sau ngày miền Nam hoàn
toàn giải phóng 30/4/1975; tỉnh Đồng Nai đã tạo ra nhiều thành tích ấn tượng về văn hóa
– lịch sử. Nêu ít nhất 5 công trình tiêu biểu và thời gian, ý nghĩa của các công trình ấy.
Câu 6: Anh (chị) tâm đắc điều gì hay một vấn đề nào đó trong những giá trị văn
hóa, lịch sử của vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai. Hãy viết cảm nghĩ của bản thân về điều
tâm đắc đó.
 NĂM 2012
Trong số các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ở tỉnh Đồng Nai mà bạn đã đến
tham quan, hãy trình bày cảm nghĩ về giá trị lịch sử - văn hóa của di tích mà bạn tâm đắc
nhất; nêu ý kiến góp ý kiến nghị về việc giữ gìn, phát huy giá trị của di tích ấy trong quá
trình xây dựng, phát triển tỉnh Đồng Nai văn minh giàu đẹp?
 NĂM 2013
Trong số các di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh ở Đồng Nai mà bạn đến tham quan,
hãy trình bày cảm nghĩ về giá trị lịch sử - văn hóa của di tích mà bạn tâm đắc; nêu ý kiến
góp ý kiến nghị về việc giữ gìn, phát huy giá trị của di tích ấy trong quá trình xây dựng,
phát triển tỉnh Đồng Nai văn minh, giàu đẹp?
 NĂM 2014
Hãy trình bày cảm nhận và ý kiến về một danh nhân văn hóa hoặc nhân vật lịch sử
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà bạn tâm đắc?
 NĂM 2015
Câu 1: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã trải qua bao nhiêu kỳ
Đại hội? Hãy nêu mục tiêu tổng quát qua các kỳ Đại hội?
Câu 2: Chủ trương nào trong các kỳ Đại hội được bạn tâm đắc nhất? Vì sao?
Câu 3: Đánh giá những hạn chế của ngành hoặc lĩnh vực nơi bạn đang công tác và
đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới?
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 NĂM 2016
Câu 1: Hãy nêu cảm nhận của bạn về tiểu sử nhân vật được chọn đặt tên đường tại
địa phương phường, xã nơi bạn đang ở. Những hành động, đức tính nào của nhân vật bạn
cần học tập làm theo?
Câu 2: Hãy trình bày cảm xúc của bạn về tấm gương của một trong những vị đại
biểu Quốc hội ở Đồng Nai qua các nhiệm kỳ đã qua đời mà bạn biết?
 NĂM 2017
Câu 1: Anh (chị) hãy nêu khái quát lịch sử hình thảnh và phát triển địa lý hành
chính vùng đất Biên Hòa - Đổng Nai từ 1698 đến khi hình thành tỉnh Đồng Nai hiện nay.
Những đặc điểm văn hóa truyền thống của các dân tộc ở Đồng Nai?
Câu 2: Anh (chị) hãy nêu những hiểu biết và cảm nhận về di tích Văn miếu Trấn
Biên, nêu những giải pháp thiết thực về hoạt động phát huy di tích này nhân dịp kỷ niệm
320 năm hình thành, phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai (1698 - 2018)?
 NĂM 2018
Câu 1: Trong 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai,
Nhân dân Đồng Nai đã trải qua những cuộc kháng chiến nào? Hãy trình bày cảm nhận
của anh (chị) về truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Biên Hòa - Đồng Nai?
Câu 2: Hãy cho biết và nêu cảm nhận về những tập quán, tín ngưỡng dân gian của
người dân Biên Hòa - Đồng Nai; từ đó giới thiệu một hoạt động tập quán, tín ngưỡng dân
gian gắn với cộng đồng xã hội mà anh (chị) từng biết hoặc tham gia? Để phát huy và bảo
tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay anh (chị) sẽ làm gì?
 NĂM 2019
Câu 1: Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên, văn hóa, kinh tế, xã hội, truyền
thống yêu nước và tiềm năng của huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập, làm
việc. Bạn có cảm nhận gì về truyền thống yêu nước và thành tích xây dựng nông thôn
mới ở huyện, thị xã, thành phố nơi mình sinh sống, học tập, công tác? Hãy nêu tên các di
tích lịch sử trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố bạn đang sống, học tập, làm việc đã
được nhà nước xếp hạng.
Theo bạn, làm thế nào để bảo tồn và phát huy giá trị những di tích lịch sử ở địa
phương có hiệu quả?
Câu 2: Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Đồng Nai có bao nhiêu cá nhân, tập thể được
phong tặng (truy tặng) các danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân, Anh hùng lao động? Trình bày cảm tưởng về một cá nhân hoặc tập thể
được phong tặng danh hiệu trên mà bạn ấn tượng nhất.
Theo bạn, giải pháp nào đem lại hiệu quả trong thực hiện chính sách người có
công hiện nay ở địa phương (nêu hạn chế và giải pháp)?
 NĂM 2020
Câu 1: Trình bày mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.
a, Mục tiêu nào anh (chị) tâm đắc và hài lòng nhất, vì sao?
b, Từ thực tiễn nơi cư trú, anh (chị) cho biết những giải pháp để xây dựng đời sống
văn hóa khu dân cư đại hiệu quả.
Câu 2: Cảm nhận của anh (chị) về những đổi thay của Đồng Nai qua gần 35 năm
thực hiện công cuộc đổi mới?
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