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----- 
 

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/BTCHT ngày 13/8/2019 của Ban Tổ chức 

Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Hưng Yên, Quyết định số 312-QĐ/ĐUK ngày 

26/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về việc thành lập Ban Tổ chức Hội 

thi Báo cáo viên giỏi cấp Đảng ủy khối năm 2019, Ban Tổ chức Hội thi xây dựng 

kế hoạch tổ chức Hội thi như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả 

công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của bối cảnh, tình hình 

mới; đưa hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh ngày càng đi 

vào nền nếp. 

- Tạo điều kiện để các 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. 

- Thông qua Hội thi, đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo cáo 

viên, công tác tuyên truyền miệng; 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. 

- Hội thi báo cáo viên giỏi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, 

tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ; đảm bảo 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 tiến hành trước, trong và sau khi kết 

thúc Hội thi, với nhiều hình thức. 

II- PHƯƠNG THỨC, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

THI, ĐÁNH GIÁ, XÉT GIẢI 

 1. Phương thức tổ chức và đối tượng dự thi 

 - Phương thức: Đảng ủy khối tổ chức Hội thi Báo cáo viên cấp Đảng ủy 

khối, lựa chọn thí sinh đi dự thi cấp tỉnh. 

 - Đối tượng và số lượng dự thi 

 + Đối tượng: Báo cáo viên chi bộ, đảng bộ cơ sở 

 + Số lượng: Mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở cử 01 báo cáo viên tham dự Hội thi 

do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức. 

 2. Nội dung và bố cục đề cương thuyết trình 

 2.1- Nội dung dự thi 

Thí sinh lựa chọn trong các nội dung sau: 

 - Truyền đạt nghị quyết: các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 

 - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. 
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 - Thông tin thời sự: các chuyên đề thời sự tuyên truyền trong năm 2019, 

khuyến khích chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị 

báo cáo viên đang công tác. 

 2.2- Bố cục Đề cương thuyết trình 

 - Bìa đề cương (theo mẫu). 

 - Đề cương đảm bảo 04 nội dung: 

 + Đặt vấn đề 

 + Nội dung chuyên đề 

 + Liên hệ thực tế 

 + Kết luận 

 - Nguồn tài liệu sử dụng 

3. Hình thức thi 

 3.1- Mỗi thí sinh phải tham dự 03 phần thi: 

 - Soạn đề cương thuyết trình: Bố cục đề cương đảm bảo theo Mục 2.2 (Phần 

nội dung không quá 4 trang A4 với dạng word; không quá 20 slide với dạng slide) 

gửi về Ban Tổ chức Hội thi. Với thí sinh thuyết trình bằng slide, phải gửi đề cương 

thuyết trình dạng văn bản cho Ban Tổ chức. 

 - Phần thuyết trình: thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã 

đăng ký dự thi để trình bày trong khoảng thời gian từ 20-25 phút. 

 - Trả lời câu hỏi: do thành viên Ban Giám khảo đặt ra. Nội dung các câu hỏi 

liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng; kiểm tra kiến thức, kỹ năng 

của thí sinh, nhất là kỹ năng đối thoại trong tuyên truyền miệng. Thí sinh lựa chọn 

trả lời trọng tâm phần câu hỏi thuộc nội dung này trong 05 phút. 

 3.2- Ban Tổ chức Hội thi công bố công khai quy chế, thang bảng điểm, cách 

thức chấm điểm, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công bằng của Hội thi. 

 4. Tài liệu: Thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, các ban, bộ, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhiệm vụ của các cơ 

quan, đơn vị để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình, trả lời câu hỏi ứng xử; chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của thông tin dẫn nguồn. 

 5. Đánh giá, xếp loại 

 5.1- 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). 

 - Kết quả điểm của mỗi thí sinh tham dự là trung bình cộng của 03 loại điểm 

trên (tổng số điểm chia cho 6), trong đó: điểm đề cương: hệ số 2; điểm thuyết trình: 

hệ số 3; điểm trả lời câu hỏi: hệ số 1. 

 5.2- Xếp loại 

 - Loại giỏi: Đạt từ 8,5 đến 10 điểm. 

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

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

 - Loại yếu: Dưới 5,0 điểm. 

III- THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

 1. Thời gian: 01 ngày, dự kiến nửa cuối tháng 9 năm 2019 

 2- Các bước tiến hành 

- Ban Tổ chức Hội thi ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi và quy chế Hội thi, 

thành lập ban giám khảo, tổ thư ký Hội thi; xong trước ngày 29/8/2019.  





   

     ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH HƯNG YÊN 

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) ………………….. 

---- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ĐỀ CƯƠNG DỰ THI 

Hội thi Báo cáo viên giỏi 

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên 

năm 2019 

Chủ đề “………………………..” 

 

 
 

 

 

Họ và tên: …………………. 

Đảng bộ (chi bộ): ……………. 

 

 

 

 

 

Hưng Yên, tháng 9 năm 2019 

 

 

 


