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/2022 cUa Trung tarn
.Hath ng born mm quôc gia Viêt Nam (VNMAC)
viêc to chut cac hoat dông
tuyén truyên nâng cao nhn thirc phàng tránh tai nn born mlii nm 2022 duçic dong chI
Thuçmg tisâng Hoang Xuân Chiên, Thu trithng B Quoc phông - Tnr&ng C quan
Thix&ng trxc Ban Chi dao quôc gia khac phic hu qua born rnIn và chat dc boa
h9c sau chiên tranh Vit Narn (BCD7O1) phé duyt. Theo ké hoach, VNMAC sê
t chtrc CuQc thi tr%xc tuyên trên Website VNMAC ye each nhn biêt, phông tránh tai
nmn born miii nhn ngày The giài nãng cao nhn thüc và phông chOng tai nn born mlii
04/4 tr ngày 04/4 den ngày 04/5/2022.
D cuôc thi tao sir Ian tóa, thit thiic, huàng tó'i rnt Vit Narn khOng con ch.ju tnh
huông bM born mm, vt no sau chien tranh. VNMAC kInh dê nghj các co quan, don vj,
dja phxang quan tarn chi do, tuyên truyên, djnh huâng
can b, dãng viên, doàn
thanh thiêu niên, h9c sinh và than dan tIch crc tham gia cuc thi "Nãng cao nhn vien,
thüc
phOng tránh tai nn born miii, vt no do chiên tranh dê 1ti Vit Nam" hu&ng üng Ngày
the giai nãng cao nhn thirc và phOng tranh tai nn born mm 4/4/2022.
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(Xiii gzri kern Th l cuçc thi "Náng cao n/ian tháv phông tránh tai ngn born rnIn,
vat no do chiên iran/i dê lai VietNam').
KInh mong Qu Cc quan quan tarn chi dao, ph& hcip trin khai thirc hin d cuôc
thi tharth cOng và tao süc lan ta cao trong cong dông./.
Trân tr9ng cam on!
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BC) CAU HO! VA DAP AN
Cuc thi trtrc tuyn "Nângcao nhn thüv phông tthnh (ai ntin born mm"
humg ü'ng Ngày the gioi nãng cao nhãn thrn ye phông tránh tai nin born mm 4/412022.
Câu 1. Dc dirn nhn dng born mm và vt lieu chixa n&
1. Born mIn va vat lieu chua n di.rcyc lam tr nhiu cht lieu khác nhau (sit, thép,
gang, dng, nhorn, nhira, g&v.v...).
2. Born mIn va vt lieu chua no có hIrih dung và kIch thixâc khác nhau (dài, ngn,
trOn, dçt, hInh qua düa, qua &, to, nhO.v.v...).
3. Born mm và vt lieu chua n cO nhiêu màu sac khác nhau.
4. Ca ba phuo'ng an trên.
Dáp an: 4
Câu 2. Hành dng nào drnri day là nguyen nhân gay nên tai nn born mln?
1. Tác dng trirc tip bng c hçc len born mm và vt lieu chua n nhu: cua, due, dá,
nérn, vn chuyên...
2. Dot nóng born mm và vt lieu chua no.
3. Các nguyen nhãn khác nhix dot h'ra trên yang dat cOn nhiêu born mm, chcri dOa ô
nhth-ig noi có the con sot li born mIn, rà tIm và buôn ban phé 1iu chiên tranh.
4. Ca ba phuong an trên.
Dáp an: 4
Câu 3. Dâu là hu qua ma tai nn born mm gay ra?
1. D& vi ban nhãn ngixOi bj n?n: có th eh& hoc bj thuong và d li.i di chüng nng
nê ye the chat và tinh than cho nan nhãn.
2. DOi vi gia dinh nn nhãn: ãnh huâng den tinh than, den kinh
th cüa gia dInh.
3. Dôi vài xâ hi: mat di nhân hrc lao dng.
4. Ca ba phucing an trén.
Dáp an: 4
Cãu 4. Nén lam gI khi thy bin cânh báo khu vire có born mm nguy him?
1. Li gn xern có nhChig loi born mm gI.
2. Chii cnh biên báo mien là không dm vào born mIn, vt lieu chua n&
3. Không lai gãn và canh báo cho nhieu ngi.r&i biêt khu virc nguy him d tránh.
Dáp an: 3
Cãu 5. Vi& Narn hiên có bao nhiêu tinh, thãnh bj 0 nhirn born mIn và vt lieu chi.ra n?
1. 63/63 tinh, thành pM bj 0 nhirn.
2. 6 tinh thuôc khu c mien Trung.
3. Các tinh biên giâi phIa Bàc.
Dap an: 1
Câu 6. Các loai born mm và vat lieu chua n dã cü k, H set có th:
1. Không gay nguy hirn cho con ngu?i.
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2. Lam ch& ngi.rii hoc thuong tt su& d&i nu tác dung vào no.
Dáp an: 2
Câu 7. Theo s lieu kháo sat phi k thut, tInh dn tháng 12/2014 Vi@ Nam con bao
nhieu xa, phung bj o nhim born mm và vt lieu chua no?
1. 9.116xâ,phuyng.
2. 10.116xã,ph.ring.
3. 11.116 xâ, phu?mg.
Dáp an: 1
Câu 8. C.n lam gI khi phát hien các vet nghi là born miii hoc vet lieu chua n?
1. Nht len và dern báo ngay cho co quan chüc nng.
2. Cãnh báo cho nhüng nguii xung quanh biêt dê không 1i gân và báo ngay cho co
quan chüc nang nth gãn nhât.
3. Không lam gI vi ching không nguy hiérn.
Dáp an: 2
Câu 9. NhCtng nth nào sau day có th dixcc xác djnh là ô nhim born mlii và vet lieu
chua no?
1. Noi bj quãn djch thã born trong chin tranh.
2. No'i có giao tranh giüa quãn ta và quân djch trong chiên tranh.
3. Noi không bj quân djch thà born và không có giao tranh gifa quãn ta và quan djch
trong chiên tranh.
4. Ca ba phuimg an trên.
IMp an: 4
Câu 10. Khi di vao khu virc rung dng, nucing ray.. .n&i phát hien cO born mlii
ching ta nên lam gI?
1. Thn trçng di ra khOi khu vi1c do theo dOng li dã di vào.
2. Báo cho chInh quyên dja phixong (cap xä, phis?ing) bitt d x1r l.
3. Ca hai phisong an trén.
Dáp an: 3
Câu 11. ChCmg ta cn lam gI d giãrn thiu tai nan born mm và vet lieu chi.ra n gay ra?
1. Không choi diia, chan thà gia süc, gia cm tai nhUng noi có bin báo nguy him,
không tam trong ho born, không rà tIm, buôn ban phê lieu chin tranh, không d& nóng,
cra, diic, nérn, dá các vet giông born mm và vet lieu chua no.
2. Tuyên truyên ye müc d nguy him cUa born miii và vet lieu chua n d mi
ngu&i bi& vã phong trárth.
3. Ca hai phuung an trên.
Dáp an: 3
Câu 12. Nhtkng loai born miii và vet lieu chi.ra n be nhix qua &, qua dira va dã bj H
set do th&i gian có the:
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1. Không phát n và không gay nguy hirn.
2. Co th phát no gay chét ngi.ri hoc gay thi.rcmg tt suôt di.
3. Thy tüng lo?i, có the nguy hiêm, có the khOng nguy hiêm.
Dáp an: 2
Câu 13. Tai nan born mIn va vt lieu chua n có th d lai các hu qua sau:
1. Lam cht ngixi hoc bj thtxong nhu ciit tay, chn, mu mat... *
2. N?n nhân thix?ng xuyen phái chu dau dan ye the chat va tinh than.
3. Nn than mon phãi dôi mt vai nhCthg kho khàn ye kinh té.
4. Ca ba phuorig an tren.
Dáp an: 4
Câu 14. Khi nh'm thy hành dng ci.ra, diic, choi düa vai born mIn, vt lieu chxa no
chung ta can phãi lam gI?
1. Ru them nhiu ngi.r&i tham gia vào nhIthg hânh dng do.
2. Dang gân hoc dung xa dê xem.
3. Ngan can và báo ngay cho c quan chi'rc nàng nii gân nhât.
Dáp an: 3
Cãu 15. Chung ta phài lam gI khi
trong cong dng cO nhüng ngu&i bj thung tt do
born mIn và vt lieu no gay ra?
1. Tránh xa vi ho xu xl và ngheo kh&
2. Chia sê, dng vien, ton trçng, giüp di dé hp vixcvn len, hOa nhp cong dông.
Dáp an: 2
Câu 16. Hin nay born mm va vt lieu chuan do chi&i tranh d1ii cOn ânhting ncri nào?
1. NhUng noi tnrâc day cO giao tranli.
2. Co the các ncYi khác: dôi nüi, song suôi, ao h, rung dông...
3. Ca hai phthmg an trên.
Dap an: 3
Câu 17. Ngir&i bj thucing tt do born miii và vt 1iu n gay ra là nhfing ngu&i:
1.Cuôc sang coi thu k& thüc, khOng cOn tixcing lai phia tnrâc.
2. Là gánh nng cho gia dinh và xä hi.
3. Ngui bi thi.rcing tt do born mIn và vt 1iu no gay ra v.n cO the sng cO Ich cho
gia dInh va xa hi.
Dáp an: 3
Câu 18. Born mm và vt Iiu n gay nên tác hai nào sau day?
1. Cht ngu?yi hoc bj thung tt su& d&i.
2. Lam ô nhirn mOi truông.
3. Lam ãnh hithng tai sir phát triên kinh tê xã hi cüa dat nuâc.
4. Ca ba phirong an trén.
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Dáp an: 4
Câu 19. Khi phát hin born mm và vt 1iu chua n ai duvc phép tháo gi?
1. Bt k' ai n&i phát hin born mm và vt 1iu chra n du &rçlc phép tháo g.
2. Chi nhCtng t chüc, cá nhân &rçlc Chinh phü, Bô Quôc phông, ca quan có tham
quyn cho phép mâi &rqc tháo gor born mm và 4t 1iu chua no.
Dáp an: 2
Câu 20. Trung tam Hành dng born mm quc gia Vit Nam diiçic thành 1p ngày,
tháng, nàrn nào; vj trI, nhim vi và quyn hn chInh cüa Trung tam Hành dng born mln
quc gia Vit Narn là gI?
1. Trung tam Hành dng born mIn quéic gia Vit Narn thành 1p ngày 04 tháng 3
nãm 2014; là to chüc dt dithi si1 chi do cüa Thñ tixrng ChInh phü; giao B QuOc phông
trirc tiêp quãn l dé thrc hin vic diêu hành, phôi hcip triên khai cac nhim vii cüa
Chi.wng trInh Hành dng quôc gia khäc phic hu qua born mIn sau chien tranh (gui tat là
Chircing trInh 504).
2. Chü tn, phôi hçip vâi các cci quan lien quan nghiên thu dé xuât chinh sách, xác
dnh mc tiêu, xây dmg kê hoach khác phic hu qua born mIn dài h?n, trung hn và
ngn hin.
3. Là du rni chInh thirc hin các hoit diig hçp tác quc t, 4n dng tài trq cp
quOc gia trong linh virc khäc phic hu qua born mIn sau chiên tranh tai Via Nam. Ti
chi.rc diêu phôi thirc hin các dir an, nhim vi rà phá born mln, h trçi nn than born mIri,
tuyen truyên phông tránh tai nn born mm và các nhim vii khác theo Chucing trmnh 504.
4. Ca ba phi.rcing an trén.
Dáp an: 4

THE L CUOC Tifi TRIC TUYEN
"Nâng cao nhn thirc phông tránh tai mm born mlii, vt n do chin tránh d 1i & Viêt
Narn" huOiig img Ngay the giói phông chng born mm 04/412022
Diu 1. Thn vi t chirc cuôc thi
1.Ban Chi dao cuôc thi
C quan Thu&ng triic Ban Chi d.o Quc gia khc phiic hu qua born mIn và
cht dôc boa hoc sau chiên tranh a Viêt Nam (BCD7O1).
2. Ban T chirc cuôc thi
Van phông Ccy quan Thuing trirc BCD7O1 (Van phông 701), Trung tarn Hành
dng born mIn quôc gia Vit Nam (VNMAC).
3. Ten cuôc thi
Cuôc thi truc tuyn "Nâng cao nhan thüc phàng tránh tai nn born mm, 4t n
do chiên tranh dé lai i Viêt Narn".
Diu 2. Muc dIch cuc thi
Tip tic dy rnnh cong tác tuyên truyên, nâng cao nhn thCrc phông tránh tai
nn born rnIn, vt no do chiên tranh dé l?i & Vit Narn den dông dáo các tang lap
nhân dan trong Ca nixOc.
Trong bi cánh djch Covid- 19 din bin phurc tap, cuc thi trirc tuyn "Nâng cao
nhn thrc phông tránh tai nan born rn'm, vt no do chiên tranh dé laj & Vit Narn" là
hoat dng thiêt thirc hu&ng i'rng Ngày the giâi nãng cao nhn th'rc ye phông tránh tai
nn born rnIn 04/4/2022, huàng tOi môt Vit Nam không con chju ãnh hi.r&ng b&i
born mIn, vt no sau chiên tranh, phiic v nhirn vi,i phát triên kinh tê, xâ hi cüa dt
rnrOc.
Diu 3. Các quy dunh chung
3.1. D& tu?ng drthi
Cong dan Vit Narn bi& si'r ding may vi tInh và các thit bj din tir thông minh
khác dê lam bài thi trirc tuyên (gçi tat là thI sinh), trü can bO, cong chirc, vien chi.'rc
Van phOng 701, Trung tam Hành dng born rnln quôc gia Vit Narn, các to chrc
trong và ngoài nuâc dang hoat dng trong linh vrc khàc phic hu qua born rnIn do
chiên tranh de lai & Viêt Narn.
3.2. HInh thrc, cách thirc tharn gia thi
Thi trirc tuyn trên Trang thông tin din tir Trung tam Hành dng born rnIn quc
gia Viêt Narn tai dja chi http://vnrnac.gov.vpj

ThI sinh tham gia dir thi xern Video clip sau do trâ li câu hOi trc nghim trén
may vi tInh hoc các thit bj din tCr khác có kt nôi internet (may tInh bang, din
thoi thông minh) theo phn rnm b d câu hOi dugc thiêt ké san.
M& thI sinh có th dir thi nhiu ln, tuy nhien chi dirge cong nhn mt (01) k&
qua dung nht trong so các lan d1r thi.
D thi grn: 01 Video clip và 05 câu hOi trc nghim.
Thai gian lam bài: 15 phut.
D tham gia thi, thI sinh thrc hin các birâc sau:
Buâc 1: Truy cp vào Trang thông tin din tü Trung tarn Hành dng born rnIn
quc gia Vit Narn ti dja chi http://vnmac.gov.vnl.
Biràc 2: Click vào Banner cuOc thi. Hoc truy cp theo dja chi diring link:
http ://cuocthi.vnmac.gov.vnl
Buâc 3: Din d.y dü thông tin theo hu&ng dn và click vào nut lam bài thi.
Buâc 4: Xem nQi dung Video clip và trâ lai các câu hOi dirçic hin thj duói
Video clip và dii doán so ngu&i tham gia cuc thi.
Bithc 5: Click vào nut Np bài thi.
Sau khi hoàn thành bài thi, thI sinh có th tái file bài thi cüa rnInh v may tInh.
3.3. Ni dung cuQc thi
Xem Video clip cOnOi dung lien quan dn vic nhn bi& và phOng tránh tai nn
born mIn, 4t no do chiên tranh dê li & Vit Nam sau do hra chpn câu trá l&i dung
cho các câu hOi lien quan dirge nêu trong Video clip.
3.4. Thai gian
- Th&i gian dir thi: Ti 12.00 ngày 04/4/2022 dn 12.00 ngày 04/5/2022.
- Th&i gian tng kt cuc thi và trao giâi (dir kin): Tun 4 tháng 5 näm 2022
Kt qua cuc thi së dirge dang tãi trên Trang thông tin din ti'r Trung tam Hành
dng born rnIn quôc gia Vit Nam tti dja chi http://vnmac.gov.vpj và Fanpage:
https ://www.facebook.coniJvimac.gov.vpj
Diu 4. Co cu, giá trl các giãi thtr&ng
- 01 giái Nht: Bng khen cüa Ban T chuc cuc thi và phn thuâng tin mt trj
giá 10.000.000 VND (Mu&i triu dông);
- 02 giái NhI: Bng khen cUa Ban T chuc cuc thi và phn thu&ng tin mt trj
giá 5.000.000 VND (Näm triu dông)/moi giâi;

- 03 giãi Ba: Bang khen cüa Ban T chirc cuOc thi và phn thithng tin rnt frj
giá 3.000.000 \TND (Ba triu dông)/môi giãi;
- 10 giái Khuyn khIch: Bang khen cUa Ban T chCrc cuOc thi và phn thrnrng
tiên mt trj giá 1.000.000 \TND (MOt triu dong)/moi giái.
Din 5. J3iêu kin dit giãi
ThI sinh dtt giái là thI sinh sau khi xern ni dung Video clip tuyên truyn, l%ra
ch9n phuong an trã 1i duc dung các câu höi trong dé thi và dr doán dung nhât so
ngui tham gia cuc thi.
Trong tru&ng hçp s ngi.xi dr thi (tir 02 nguii trâ len) cüng trâ lôi dung các câu
hôi, cüng dir doán chInh xác so ngui trà li dung, Ban to chüc sê can ci'r vào tong
thori gian lam bài ngán nhât dé trao thung cho thI sinh. (Thai gian di.rçic tInh tr khi
bat dâu Click vâo nut Lam bài thi den khi Click vào nut Np bài thi, tInh theo phut,
giây).
Ngu&i tráng giái có trách nhim cung cp dÀy dü và chInh xác thông tin cá nhân d
Ban T chirc di chiêu vâi bài dr thi. Ban to chi'rc có quyên tir chôi trao thuâng nêu
thông tin nguii dtt giái cung cap không trüng vài thông tin trên bài dir thi.
Iflu 6. Thông báo kt qua và trao thithng
Kt thüc cuc thi, Ban t chrc tin hành tng kt; trao BAng khen và tin thng
cho nhitng nguii dt giái.
K& qua s dixçc cong b sau khi kt thüc cuc thi trên Trang thông tin diên tir
Trung tam Hành dng born mIn quôc gia Vit Narn ti dja chi http://vnmac.gov.vpj
và Fanpage: https ://www.facebook.convvacgovvrJ
Ban t chüc cuôc thi sê thông báo dn ngui dt giái theo thông tin duc thi sinh
cung cap trên bài d? thi (Email, sO diên thoai).
Thai gian Tng kt cuc thi và trao giái (dir kin): Tun 4 tháng 5 nm 2022 (do
djch Covid- 19 din biên phüc tap, Ban to chüc gui bang khen, giãi thi.râng cho ngi.r&i
trüng giái qua du&ng bixu din và qua so tài khoãn cá nhân).
Diu 7. To chü'c thirc hiên
7.1. Trung tam Hành dng born mIn qu& gia Vit Nam
Là ccy quan thi.rng tric t chirc; xay drng k hoch, b d& th l; th chuic phát
dông, triên khai cong tác tuyén truyên, tong kêt trao giài thrnng; dam bâo các diu
kién ye kinh phi cho cuOc thi và cong tác to chüc thirc hin.
7.2. Các cc quan, M chuc trong và ngoài nuOc tham gia hot dng khAc phiic
hu qua born rnIn và chat dc hóa hçc sau chiên. tranh & Vit Nam

Phi hçip däng tãi Th 1 cuc thi, dat e-banner trên website, tuyên truyn sâu
rng v cuc thi trên các cng thông tin cUa dcin vj.
Diéu 8. Hiêu lirc thi hãnh
Th 1 cuc thi có hiu lirc tir ngày cong b vâ duçic dãng tái trên Trang thông
tin din tü Trung tarn Hành dng born mIn quôc gia Vit Nam tai dja
chi http://vnmac.gov.vn/. Vic sira dOi, diêu chinh ni dung The 1 chi duqc thirc hin
khi có sir dông bang vAn ban cüa Ban To chirc cuc thi.
Nhm giàrn thiu tai nn born mIn, vat n do chin tranh d 1i. Trung tarn Hành
dông born mIn quôc gia Vit Nam kInh dê nghj các B, Ban, ngành Trung uong, US'
ban nhân dan các tinh, thành phô trong cá nuâc quan tarn chi do, triên khai cuc thi
den các cy quan, dcrn vj trén dja bàn, tuyên truyên sâu rng ye cuc thi trên các cong
thông tin nOi b cüa don vj, to chüc cho can b, dàng viên, doàn viên, thanh thiu
niên, h9c sinh và nhãn dan tham gia cuc thi .1.
Thông tin chi tiit lien h: Dng chI Dçu Phi Tru-&ng, Phó trwàng phông KI
hogch fJiêu phôi, Trung tam Hành dç3ng boin mIn quôc gia Vit Nam.
Dja chi. Thxch Hoà, Thiich That, Ha N din thogi. 0966355388, email.
contact.vnmacgrnai1.com

