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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bảo Yên, ngày25 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
tổ chức Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2022
----Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/BTGTU, ngày 08/3/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp
huyện năm 2022; Đề án số 10-ĐA/HU, ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên
về “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động huyện
Bảo Yên giai đoạn 2020 – 2025”, Huyện ủy Bảo Yên ban hành Kế hoạch tổ chức
Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý
luận chính trị tại Trung tâm Chính trị huyện.
- Hội thi tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên rèn luyện, nâng cao trình độ,
năng lực, kỹ năng và phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên; tạo điều kiện để
giảng viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
- Giúp cấp ủy nhận thức đầy đủ hơn về công tác giáo dục lý luận chính trị; về vị
trí, vai trò của Trung tâm Chính trị huyện, tạo điều kiện cho Trung tâm Chính trị thực
hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của địa phương.
2. Yêu cầu
- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức,
đảm bảo tính khách quan, hiệu quả, thiết thực; có tác dụng khuyến khích, động
viên, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các giảng viên.
- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao tham gia tổ chức Hội thi nghiên
cứu tham mưu và ban hành quy chế thi; lựa chọn thành viên ban tổ chức, ban giám
khảo, thư ký hội thi; tổ chức chấm điểm, đánh giá bảo đảm tính khoa học, chính
xác; tổ chức rút kinh nghiệm sau khi kết thúc Hội thi.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Về nội dung
Mỗi giảng viên tham gia thi lựa chọn một bài trong các chương trình đào
tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chương trình bồi dưỡng chuyên đề được giảng

dạy ở Trung tâm Chính trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.
Trong đó, tập trung vào một số chương trình sau:
- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị.
- Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.
- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
- Chương trình bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.
- Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho
cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.
- Chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước.
- Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Về hình thức
2.1. Các phần thi (03 phần):
- Về giáo án: Người dự thi soạn 01 giáo án của bài dự thi. Giáo án chuẩn bị
ngắn gọn, rõ ý (không quá 30 trang đánh máy khổ A4); đánh máy vi tính, mẫu giáo
án thực hiện theo Quyết định số 883- QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban
Tuyên giáo Trung ương “về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung
tâm Chính trị cấp huyện”.
- Giảng trực tiếp: Người dự thi lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề bài
giảng đã đăng ký dự thi để trình bày trong 20 - 25 phút. Nội dung phần thi giảng
phải đăng ký trước và không được thay đổi sau khi chấm giáo án.
- Trả lời câu hỏi: Người dự thi trả lời câu hỏi do thành viên Ban giám khảo
đặt ra. Nội dung câu hỏi liên quan trực tiếp tới chuyên đề bài giảng của người dự
thi và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của giảng viên. Ban Giám khảo
hỏi không quá 02 câu hỏi đối với mỗi thí sinh, thời gian trả lời của mỗi thí sinh
không quá 05 phút.
2.2. Đánh giá kết quả thi
Ban giám khảo đánh giá kết quả của người dự thi theo thang điểm 10, trong đó:
- Kết quả giáo án (hệ số 2).
- Kết quả thi giảng (hệ số 3).
- Kết quả trả lời câu hỏi, xử lý tình huống (hệ số 1).
Kết quả chung là trung bình cộng của 03 loại điểm nêu trên (tổng số điểm
sau khi đã nhân hệ số chia 6). Điểm thi không làm tròn số và được phép lấy đến
chữ số thứ hai trong phần thập phân.
Chứng nhận kết quả đạt giải, phiếu chấm điểm, phiếu nhận xét giờ giảng,
giáo án (theo mẫu chung của Ban tổ chức Hội thi).

2.3. Xếp loại
- Loại Giỏi; Đạt từ 8,5 điểm đến 10 điểm.
- Loại Khá: Đạt từ 7,0 điểm đến dưới 8,5 điểm.
- Loại Trung Bình: Đạt từ 05 điểm đến dưới 07 điểm.
- Loại Yếu: Đạt dưới 05 điểm.
III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, BAN TỔ CHỨC, BAN
GIÁM KHẢO, KINH PHÍ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG HỘI THI
1. Về đối tượng, thời gian, địa điểm
- Đối tượng: Giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức Trung tâm
Chính trị huyện (trừ những đồng chí là thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo
Hội thi).
- Thời gian: Trong tháng 4/2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Trung tâm Chính trị huyện.
2. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Thư ký
- Thường trực Huyện ủy ra quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám
khảo, Tổ Thư ký Hội thi.
- Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện không quá 3 người, do đồng chí Trưởng Ban
Tuyên giáo Huyện ủy làm Trưởng ban. Thành viên gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng
Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện.
- Ban Giám khảo từ 03 - 05 người, do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo
Huyện ủy làm Trưởng ban. Thành viên gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo, lãnh đạo
Trung tâm Chính trị cấp huyện; mời lãnh đạo một số Ban xây dựng đảng tham gia.
- Tổ thư ký không quá 02 người do Ban tổ chức Hội thi lựa chọn.
3. Kinh phí và cơ cấu giải thưởng
3.1. Kinh phí Hội thi: Từ nguồn kinh phí thuộc Đề án số 10 – ĐA/HU của
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXII) triển khai thực hiện trong năm 2022.
3.2. Cơ cấu giải thưởng Hội thi
- Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 01 giải Nhì, trị giá
2.000.000 đồng; 02 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng và một số giải khuyến khích trị
giá 1.000.000 đồng. Ngoài ra có thể trao giải chuyên đề như: Giảng viên có giáo án, bài
giảng, câu trả lời tốt nhất,…mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
- Cách xét giải: Lựa chọn từ cao xuống thấp. Thí sinh đạt giải Nhất phải đạt điểm
loại giỏi (đạt 8,5 điểm trở lên). Nếu không đạt loại giỏi, người cao điểm nhất cũng chỉ được
giải Nhì. Thí sinh đạt giải Khuyến khích phải đạt điểm khá trở lên.
IV. HỒ SƠ DỰ THI

1. Hồ sơ dự thi cấp huyện
- Đăng ký tên bài, nội dung thi giảng.
- Giáo án bài giảng tham gia thi: Mỗi thí sinh nộp 07 quyển (không đóng bìa
cứng). Có chữ ký của người soạn và chữ ký, đóng dấu của lãnh đạo Trung tâm Chính trị.
Gửi về Trung tâm Chính trị huyện trước ngày 10/4/2022. Đồng thời gửi giáo án bản
Words và bài giảng trình chiếu (PowerPoint) tham dự Hội thi qua địa chỉ:
khoabaoyen@gmail.com.
2. Hồ sơ dự thi cấp tỉnh
+ Đăng ký tên bài, nội dung thi giảng.
+ Giáo án bài giảng tham gia thi: Mỗi thí sinh nộp 07 quyển (không đóng bìa
cứng). Có chữ ký của người soạn và chữ ký, đóng dấu của lãnh đạo Trung tâm Chính trị.
Gửi về Trung tâm Chính trị huyện trước ngày 10/5/2022. Đồng thời gửi giáo án bản
Words và bài giảng trình chiếu (PowerPoint) tham dự Hội thi qua địa chỉ:
khoabaoyen@gmail.com.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tham mưu cho cấp ủy cấp huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện; báo cáo kết quả
tổ chức Hội thi qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành lập 01 đoàn tham gia Hội thi cấp
tỉnh do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm trưởng đoàn.
2. Trung tâm Chính trị huyện
Trung tâm Chính trị huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành
Kế hoạch tổ chức Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp huyện; thành lập
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi.
Căn cứ Kế hoạch của Huyện ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo chủ động xây
dựng Thể lệ, Quy chế chấm thi, thang điểm, cách thức chấm thi, mẫu giấy chứng
nhận kết quả Hội thi. Lập dự toán kinh phí Hội thi và chuẩn bị các điều kiện về cơ
sở vật chất để tổ chức Hội thi đạt kết quả.
3. Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông
Trung tâm Văn hóa, thể thao - Thông thông phối hợp Trung tâm Chính trị
huyện chuẩn bị tăng âm, loa đài, micro không dây và cử cán bộ phục vụ Hội thi; cử
phóng viên đưa tin về công tác chuẩn bị, diễn biến và kết quả của Hội thi.
4. Các cơ quan, đơn vị có giảng viên kiêm chức dự thi
Tạo điều kiện, bố trí thời gian, chỉ đạo các đồng chí giảng viên kiêm chức
tham gia Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp huyện năm 2022 đảm bảo
đúng thành phần và đạt kết quả cao.
5. Các đồng chí giảng viên tham gia dự thi

Các đồng chí giảng viên sau khi lựa chọn bài dự thi thuộc chương trình nào
trong các chương trình nêu trong Kế hoạch thì liên hệ với Trung tâm Chính trị
huyện để nhận tài liệu và soạn giảng theo đúng Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi cấp
huyện năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các cơ quan TMGV Huyện ủy,
- Trung tâm Chính trị huyện,
- Các cơ quan: BCH Quân sự huyện, Công an
huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Huyện
Đoàn, TTVH, TT-TT huyện,
- Các đồng chí giảng viên chuyên trách, giảng
viên kiêm chức TTCT huyện,
- Lưu VTHU+TTCT.
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