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KẾ HOẠCH – THỂ LỆ
Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021
----Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/BTGTU, ngày 31/3/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về Tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và Báo cáo viên, Tuyên
truyền viên giỏi năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch - Thể lệ Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân
về những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ
2020 - 2025. Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và
Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm
sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn
kết dân tộc.
2. Qua Hội thi xây dựng đội ngũ báo cáo viên có năng lực, trình độ đáp ứng
được nhiệm vụ trong tình hình mới; tuyển chọn, công nhận, suy tôn những báo cáo
viên tiêu biểu.
3. Việc tổ chức hội thi cần được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc; thu hút
cán bộ, đảng viên và quần chúng tham dự để động viên, cổ vũ Hội thi. Việc đánh giá
kết quả đảm bảo khoa học, chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan, tạo ra không
khí sôi nổi đối với các thí sinh dự thi và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, ĐỐI TƢỢNG VÀ HÌNH THỨC THI
1. Thời gian, quy mô Hội thi:
- Thời gian thi: Trong tháng 7 năm 2021.
- Quy mô Hội thi: Sẽ có thông báo sau
2. Nội dung
- Thí sinh chọn một trong các nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX , Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI hoặc Nghị quyết Đại hội
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đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để dự thi; khuyến khích liên hệ thực tiễn cơ
quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.
- Tài liệu: Thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà
nước, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị
để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình và trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo yêu cầu;
chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trích dẫn.
3. Đối tƣợng
- Mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở chọn cử 01 đồng chí là Báo cáo viên hoặc cán bộ
phụ trách công tác tuyên giáo của đơn vị để dự thi.
- Gửi danh sách trích ngang thí sinh dự thi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
trƣớc ngày 15/6/2021 (có mẫu kèm theo).
4. Hình thức thi
* Thí sinh thực hiện 03 phần thi, gồm:
- Thi đề cương:
Đề cương ngắn gọn, rõ ràng, không quá 12 trang giấy, đánh máy một mặt trên
giấy khổ A4, đóng thành tập, có bìa, đồng thời chuẩn bị bản Word và slide trình chiếu
gửi về Ban Tổ chức Hội thi (01 bộ gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và 01 bộ gửi
bằng bản mềm qua Email: lengocthanh@hatinh.dcs.vn) trước ngày 30/6/2021 (có
mẫu bìa đề cương kèm theo).
- Thi thuyết trình:
+ Nội dung thuyết trình: Thí sinh chọn một phần hoặc toàn bộ nội dung trong đề
cương đã được chuẩn bị để thuyết trình.
+ Hình thức thuyết trình: Bài thuyết trình do thí sinh trình bày, thời gian tối đa
20 phút; được sử dụng bục nói chuyện, các phương tiện (máy chiếu, hình ảnh) để
minh họa, phục vụ đối tượng nghe là cán bộ, đảng viên, người lao động.
- Trả lời câu hỏi:
Sau phần thi thuyết trình, đại diện Ban Giám khảo sẽ hỏi câu hỏi phụ. Nội
dung câu hỏi liên quan đến chuyên đề thí sinh vừa trình bày. Thời gian chuẩn bị và
trả lời câu hỏi tối đa 05 phút.
5. Đánh giá kết quả
* Đánh giá
- Tổng điểm mỗi phần thi là điểm bình quân của các thành viên Ban Giám khảo.
Điểm từng phần thi được tính theo thang điểm 10, trong đó điểm thuyết trình tính hệ
số 3, điểm đề cương tính hệ số 2, điểm trả lời câu hỏi tính hệ số 1.
- Trừ điểm: Sau khi tính điểm bình quân của Ban Giám khảo.
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+ Phần thi thuyết trình: Thí sinh thực hiện phần thi thuyết trình quá thời gian quy
định từ 01 đến 03 phút trừ 01 điểm, từ 03 đến 05 phút trừ 02 điểm, từ 05 phút trở lên
trừ 04 điểm.
+ Phần thi trả lời câu hỏi: Nếu trả lời quá 01 đến 03 phút trừ 01 điểm, từ 03 đến
04 phút trừ 02 điểm, từ 04 phút trở lên trừ 04 điểm.
* Xếp loại: Tổng cộng các điểm trên (cả điểm trừ) chia cho 6 (hệ số) tính từ cao
xuống thấp để xếp loại. Điểm số tính làm tròn đến số thập phân thứ 2.
III. KINH PHÍ, CÁCH XẾP GIẢI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
1. Kinh phí: Từ nguồn ngân sách Nhà nước.
2. Cách xếp giải
Chỉ xếp giải cho thí sinh tham gia cả 03 vòng thi, Ban Tổ chức lấy số điểm từ
cao xuống thấp cho đến khi hết cơ cấu giải; nếu có thí sinh bằng điểm nhau thì
chọn thí sinh có số điểm cao hơn ở phần thi thuyết trình. Nếu phần thi thuyết trình
bằng điểm thì chọn thí sinh có số điểm cao hơn ở phần thi đề cương.
3. Cơ cấu giải thƣởng
Dự kiến: 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba và một số Giải Khuyến khích.
Tùy vào chất lượng Hội thi số lượng các giải có thể điều chỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
Là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi, tham mưu các quyết định thành lập
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi.
2. Văn phòng Đảng ủy Khối: Phối hợp với Ban Tuyên giáo chuẩn bị kinh phí
và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho Hội thi.
3. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở: Căn cứ vào Kế hoạch này, lựa chọn thí sinh và
chủ đề tham gia Hội thi đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra.
Trên đây là kế hoạch và Thể lệ tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021, Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để b/c)
- Các đ/c UV BTV Đảng ủy Khối,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- BBT Website: http://dukcq.hatinh.gov.vn,
- Lưu VP, BTG Đảng ủy Khối.

T/M BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
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