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 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bắc Sơn, ngày 06 tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 

tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng  
và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 

----- 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BTC, ngày 26/3/2021 của Ban Tổ chức Hội 
thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, tuyên truyền Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm 
kỳ 2020 - 2025.  

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên 
giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 
dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần 
yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các 
cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với 
chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù 
địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.  

- Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa 
hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên 
giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, 
thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, 
suy tôn báo cáo viên tiêu biểu. 

- Thông qua hội thi giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 
của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn 
nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.  
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2. Yêu cầu 

- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức, 
triển khai đúng tiến độ; bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá 
đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của báo cáo viên. 

- Công tác tuyên truyền về Hội thi cần được tiến hành trước, trong và sau khi 
kết thúc Hội thi với nhiều hình thức phù hợp.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC 
ĐÁNH GIÁ, XÉT GIẢI 

1. Phương thức tổ chức và đối tượng dự thi 

1.1. Phương thức  

- Hội thi được tiến hành từ cấp cơ sở, huyện, tỉnh, khu vực và chung khảo 
toàn quốc. 

- Đối với cấp cơ sở: tổ chức Hội thi báo cáo viên cấp cơ sở, chọn cử báo cáo 
viên tham dự Hội thi cấp huyện.  

- Đối với cấp huyện: tổ chức Hội thi báo cáo viên cấp huyện, chọn cử báo 
cáo viên dự thi cấp tỉnh.  

- Ban Tổ chức Hội thi công bố công khai thể lệ, cách thức chấm điểm, thang 
bảng điểm, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng. 

1.2. Đối tượng và số lượng dự thi 

- Đối tượng tham gia: 

+ Hội thi báo cáo viên cấp cơ sở: Báo cáo viên cấp cơ sở; đại diện các Chi 
bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn. 

+ Hội thi báo cáo viên cấp huyện: Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; các 
Chi, Đảng bộ trực thuộc chọn cử 01 báo cáo viên tham gia dự thi báo cáo viên cấp 
huyện. 

- Các báo cáo viên tham gia dự thi phải là người đang công tác tại các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bắc Sơn (các đồng chí báo cáo viên 
cấp huyện trong thành phần Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được tham gia 
dự thi). 

- Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện chọn cử 02 báo cáo viên tham gia Hội thi 
cấp tỉnh.  

2. Nội dung thi: Thí sinh lựa chọn nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hoặc Nghị quyết Đại hội 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.  

3. Hình thức thi 

Thí sinh dự thi phải tham dự đủ 03 phần thi: 

3.1. Thi soạn đề cương thuyết trình 
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- Hội thi cấp cơ sở: Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng (dạng word hoặc 
powerpoint; không quá 12 trang A4 đối với word và không quá 60 slide đối với 
powerpoint) gửi về Ban Tổ chức Hội thi Đảng ủy các xã, thị trấn trước khi diễn ra 
Hội thi 02 tuần. Nếu thí sinh lựa chọn thuyết trình bằng powerpoint, phải gửi đề 
cương thuyết trình dạng word cho Ban Tổ chức Hội thi. 

- Hội thi cấp huyện: Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng (dạng word hoặc 
powerpoint; không quá 12 trang A4 đối với word và không quá 60 slide đối với 
powerpoint) gửi về Ban Tổ chức Hội thi (qua Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi 
dưỡng chính trị huyện là cơ quan thường trực của Hội thi) trước khi diễn ra Hội 
thi 02 tuần. Nếu thí sinh lựa chọn thuyết trình bằng powerpoint, phải gửi đề cương 
thuyết trình dạng word cho Ban Tổ chức Hội thi. 

3.2. Thi thuyết trình 

Thí sinh dự thi lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi 
hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị để trình bày trong khoảng thời gian 
từ 20-25 phút. 

3.3. Thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo 

Sau phần thi thuyết trình, mỗi thí sinh sẽ trả lời câu hỏi của thành viên ban 
giám khảo (theo hình thức bốc thăm giám khảo). Nội dung các câu hỏi liên quan 
trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo 
cáo viên nhất là kỹ năng đối thoại trong tuyên truyền miệng. Thí sinh trả lời câu 
hỏi không quá 05 phút. 

4. Tài liệu 

Thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, 
nhiệm vụ của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình, 
trả lời câu hỏi của ban giám khảo; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin 
dẫn nguồn. 

5. Phương thức đánh giá, xếp loại 

5.1. Phương thức đánh giá 

Các nội dung thi: Đề cương, Thuyết trình và Trả lời câu hỏi được tính theo 
thang điểm 10 (có biểu điểm riêng cho mỗi nội dung thi), trong đó: 

- Điểm phần thi soạn đề cương thuyết trình: Hệ số 2. 

- Điểm thuyết trình: Hệ số 3. 

- Điểm trả lời câu hỏi ứng xử: Hệ số 1. 

Kết quả thi là điểm trung bình cộng của 03 phần thi trên (Tổng số điểm chia  
cho 6). Điểm thi làm tròn đến chữ số thứ hai trong phần thập phân. 

5.2. Xếp loại: 

- Loại giỏi: Đạt từ 8,5 đến 10 điểm. 

- Loại khá: Đạt từ 7,0 đến dưới 8,5 điểm. 

- Loại trung bình: Đạt từ 5,0 đến dưới 7,0 điểm. 

- Loại yếu: Đạt dưới 5,0 điểm. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI 
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1. Thời gian:  

- Hội thi cấp cơ sở: Tổ chức và hoàn thành trong tháng 6/2021. 

- Hội thi cấp huyện: Tổ chức và hoàn thành trong tháng 7/2021 (thời gian thi 
chính thức Ban Tổ chức Hội thi sẽ có thông báo sau).  

2. Địa điểm:  

- Hội thi cấp cơ sở tổ chức tại Hội trường Đảng ủy - HĐND & UBND các 
xã, thị trấn. 

- Hội thi cấp huyện: Tổ chức tại Hội trường Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi 
dưỡng chính trị huyện Bắc Sơn. 

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ TỔ THƯ 
KÝ, TỔ GIÚP VIỆC HỘI THI 

- Ban tổ chức Hội thi cấp cơ sở: Đồng chí bí thư Đảng ủy làm trưởng ban và 
một số thành viên. 

- Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện: Do Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định 
thành lập,  đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban và một số 
thành viên. 

- Ban giám khảo Hội thi: Do Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập (3 - 5 
người), gồm đồng chí trưởng ban và một số thành viên khác. 

- Tổ thư ký, Tổ giúp việc: Do Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập. 

V. KINH PHÍ, GIẢI THƯỞNG HỘI THI 

1. Kinh phí  

- Hội thị cấp cơ sở: Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng dự toán kinh phí cho 
việc tổ chức Hội thi đúng theo quy định. 

- Hội thị cấp huyện: Văn phòng Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ 
Huyện ủy xây dựng dự toán kinh phí cho tổ chức Hội thi đúng theo quy định. 

- Cơ quan có thí sinh dự thi chi trả kinh phí ăn, ở, đi lại cho thí sinh. 

2. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải thưởng bao gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba và một số giải 
Khuyến khích. 

- Thí sinh đạt giải tại Hội thi cấp huyện được nhận Giấy chứng nhận của Ban 
Tổ chức Hội thi và phần thưởng trị giá bằng tiền mặt. 

- Cách xét giải lựa chọn từ cao xuống thấp. Nếu báo cáo viên không đủ điểm 
đạt loại Giỏi thì người cao điểm nhất cũng chỉ đạt giải Nhì. Báo cáo viên đạt giải 
phải không có phần thi nào dưới điểm trung bình. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tổ chức Hội thi: 
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- Tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nội dung 
của Hội thi theo kế hoạch đề ra.  

- Ban hành Thể lệ Hội thi, thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Giúp 
việc Hội thi. 

- Ban tổ chức Hội thi cấp cơ sở: Tổ chức đánh giá kết quả Hội thi; chọn, cử 
thí sinh tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2021.  

- Ban tổ chức Hội thi cấp huyện: Tổ chức đánh giá kết quả Hội thi; chọn, cử 
thí sinh tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.  

2. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện là 
cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các 
cơ quan liên quan tham mưu: Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, 
Tổ giúp việc, người dẫn chương trình Hội thi, thể lệ Hội thi, xây dựng hệ thống câu 
hỏi, đáp án trả lời câu hỏi ứng xử và thang bảng điểm, cách thức chấm điểm bảo 
ddamrdaan chủ, công khai.  

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, 
trong và sau Hội thi theo quy định. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình việc tổ chức Hội thi. Tổng hợp 
kết quả báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.  

3. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo - Trung 
tâm bồi dưỡng chính trị huyện đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện 
khác để phục vụ Hội thi. 

4. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc:  

- Lựa chọn cử báo cáo viên tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện 
năm 2021 bảo đảm đủ số lượng, đúng đối tượng theo quy định. Có kế hoạch bồi 
dưỡng để các thí sinh tham dự Hội thi đạt kết quả cao. 

- Gửi hồ sơ đăng ký về Ban Tổ chức Hội thi (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị), hồ sơ bao gồm: 

+ Danh sách đăng ký báo cáo viên tham gia Hội thi (theo mẫu gửi kèm). 

+ Đề cương bài thuyết trình bao gồm cả bản giấy (05 bản) và bản mềm, có 
chữ ký của thí sinh và chữ ký của người duyệt (lãnh đạo nơi người dự thi công 
tác). 

+ Hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trước 
khi diễn ra Hội thi cấp huyện 15 ngày, đồng thời gửi file đề cương qua hộp thư:  

Lotus Notes: Ha Anh Tuyen/HUBACSON/TULangSon/DCS/VN. 

Gmail: haanhtuyen1979@gmail.com 

5. Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với Ban 
Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu tổ chức thành công 
Hội thi cấp huyện theo kế hoạch đề ra.  
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6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thông huyện chủ động đưa các tin, bài phản ánh tình hình Hội thi báo cáo viên giỏi 
huyện Bắc Sơn năm 2021 trên địa bàn huyện. 

Do điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên 
Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức hội thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng, 
chống Covid-19. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị 
các đơn vị báo cáo Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để phối 
hợp giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- BTG Tỉnh uỷ (B/c), 
- Thường trực Huyện ủy, 
- Thường trực HĐND, UBND huyện, 
- Các Ban xây dựng Đảng, VPHU (T/h), 
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc (T/h), 
- Lưu VT + TG. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 
 

(Đã ký) 
 
 

 
 

Hoàng Văn Tạo 
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