
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

BTC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI 

CẤP TỈNH NĂM 2019 

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 9 năm 2019 

*  

Số 02-QĐ/BTCHT  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 

----- 

- Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Căn cứ Kế hoạch số 290-KH/BTGTW, ngày 08/5/2019 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương và Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 25/6/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019; 

- Căn cứ Quyết định số 149-QĐ/TU, ngày 16/8/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019; 

- Xét đề nghị của Phòng Tuyên truyền; 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Hội thi Báo cáo viên 

giỏi cấp tỉnh năm 2019. 

Điều 2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện và ban tuyên giáo, ban 

tuyên huấn các địa phương, đơn vị có thí sinh tham gia hội thi cấp tỉnh, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2, 

- Các đồng chí thành viên BTC, 

 BGK, TK, TPV, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

K/T TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI  

 

 

                              (đã ký) 

 

 

Trần Văn Thắng  

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
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QUY CHẾ 

HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02-QĐ/BTCHT, ngày 03/9/2019 

của Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019) 

----- 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 được thực hiện 

nghiêm túc theo Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 25/6/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

Điều 2. Thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 là 

thí sinh đạt giải cao tại hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện hoặc báo cáo viên 

được cấp ủy cấp huyện cử tham gia Hội thi cấp tỉnh. 

Điều 3. Trong thời gian diễn ra Hội thi, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ 

Thư ký, Tổ Phục vụ phải đeo phù hiệu do Ban Tổ chức Hội thi phát.  

 

Chương II 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI 

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thí sinh: 

1. Quyền của thí sinh 

- Được thông báo trước về thời gian, địa điểm, hình thức thi. 

- Được lựa chọn chuyên đề và tham gia đầy đủ các phần thi theo quy định 

tại Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 25/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Được sử dụng phương tiện hỗ trợ phục vụ bài thi. 

- Được khen thưởng, ghi nhận khi đạt thành tích cao trong Hội thi. 

2. Nghĩa vụ của thí sinh 

- Chấp hành nghiêm quy chế, các quy định của Hội thi. 

- Trong quá trình tổ chức Hội thi, thí sinh phải có mặt đầy đủ, nghiêm túc, 

không tự ý bỏ về khi chưa được Ban Tổ chức Hội thi đồng ý. 

- Không được tự ý bỏ thi hoặc bỏ phần thi (trừ trường hợp bất khả kháng). 
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Điều 5. Trang phục của thí sinh 

Đối với thí sinh nữ mặc áo dài truyền thống; đối với thí sinh nam mặc 

quần âu, áo sơ mi trắng thắt caravat; thí sinh trong lực lượng vũ trang mặc 

trang phục của ngành; cài số báo danh do Ban Tổ chức phát. 

 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, 

TỔ THƯ KÝ, TỔ PHỤC VỤ 

 

Điều 6: Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức Hội thi theo 

Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 25/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; điều 

hành các bộ phận và cá nhân có liên quan trong suốt quá trình diễn ra Hội thi. 

Trưởng  Ban Tổ chức Hội thi ký quyết định công nhận các giải thưởng.  

Điều 7. Ban Giám khảo có trách nhiệm tổ chức chấm các phần thi; tổng 

hợp kết quả báo cáo Ban Tổ chức Hội thi. 

- Các giám khảo chấm thi độc lập trên phiếu theo thang điểm do Ban Tổ 

chức Hội thi cung cấp, bảo đảm khách quan, công tâm, chính xác và chịu trách 

nhiệm về điểm chấm của mình. 

- Ban Giám khảo thảo luận xử lý các vướng mắc liên quan đến chấm thi, 

điểm thi; nếu không thống nhất, Trưởng Ban Giám khảo kết luận và chịu trách 

nhiệm về kết luận của mình. 

- Trưởng Ban Giám khảo có trách nhiệm nhận xét và báo cáo tổng hợp kết 

quả Hội thi cho Ban Tổ chức Hội thi. 

- Điểm của mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các phần thi, của các 

giám khảo (điểm lẻ đến 0,1). 

Điều 8. Trách nhiệm của Tổ Thư ký 

- Tiếp nhận và chuyển Đề cương bài thi đến Ban Giám khảo. 

- Nghiên cứu đề cương của thí sinh, chuẩn bị câu hỏi cho Ban Giám khảo. 

- Xây dựng phiếu chấm điểm. 

-Tổng hợp kết quả chung của từng thí sinh, báo cáo Ban Giám khảo.  

- Tuyệt đối giữ bí mật kết quả Hội thi cho tới khi Ban Tổ chức Hội thi 

công bố.  

Điều 9. Trách nhiệm của Tổ Phục vụ 

- Chuẩn bị Hội trường, maket, âm thanh, ánh sáng, micro; 
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- Chuẩn bị máy chiếu, máy tính xách tay và phụ trách kỹ thuật; 

- Chuẩn bị nước uống, phù hiệu, bảng tên Ban Giám khảo, Tổ thư ký; số 

báo danh cho thí sinh tham gia dự thi; 

- Chuẩn bị cờ, hoa, giấy chứng nhận, tiền thưởng cho thí sinh đạt giải và 

các điều kiện khác phục vụ Hội thi.  

Điều 10: Sau khi tổng hợp kết quả Hội thi, Ban Giám khảo báo cáo với 

Ban Tổ chức Hội thi để quyết định công nhận các giải thưởng. Quyết định của 

Trưởng Ban Tổ chức Hội thi là quyết định cuối cùng. 

 

Chương IV 

CÁC QUY ĐỊNH NỘI DUNG, THỜI GIAN THI 

 

Điều 11. Các thí sinh bốc thăm số báo danh của mình trước ngày thi 01 

tuần và tham dự thi theo số thứ tự số báo danh. Thí sinh phải có mặt đầy đủ tại 

địa điểm tổ chức hội thi trước giờ thi mỗi buổi 15 phút. Nếu quá 5 phút sau khi 

người dẫn chương trình mời thí sinh dự thi mà thí sinh không có mặt sẽ bị loại 

khỏi danh sách thi.  

Điều 12. Nội dung thi 

Thí sinh được quyền chọn một trong những nội dung sau để dự thi: 

1. Truyền đạt Nghị quyết: 

- Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; 

- Các nghị quyết 04,05,06,07,08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

- Các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII;  

2. Thông tin tình hình thời sự: các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước, 

quốc tế được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây. 

3. Báo cáo chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh (các chuyên đề từ năm 2016 - 2019). 

4. Báo cáo chuyên đề khác. 

Điều 13. Hình thức thi, tài liệu thi  

Mỗi thí sinh phải tham gia 03 phần thi 

Phần 1: Soạn đề cương thuyết trình 

- Thí sinh dự thi phải chuẩn bị Đề cương dự thi, tự chọn 01 trong 04 nội 

dung được quy định tại Điều 12 của Quy chế này. Đề cương đánh máy trên 
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giấy khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ tiếng Việt (Time New Roman), dung lượng 

từ 15 - 20 trang và slide, gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 05/10/2019. 

Đóng thành 05 tập (có bìa), gửi về Ban Tổ chức Hội thi (qua Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy).  

- Bìa Đề cương ghi rõ: tên tiêu đề bài tham gia dự thi, đối tượng dự nghe 

bài báo cáo; họ tên thí sinh; chức vụ, đơn vị công tác; số điện thoại. Trang cuối 

Đề cương phải có chữ ký của thí sinh dự thi (có mẫu kèm theo). 

Phần 2: Thuyết trình.  

- Thí sinh trình bày bài dự thi của mình theo đề cương đã được chuẩn bị 

(có mở đầu, nội dung chính và kết luận). 

- Thời gian thuyết trình 25 phút, nếu quá thời gian thì Ban Giám khảo 

quyết định dừng thi. 

- Khuyến khích thí sinh sử dụng phương pháp trình chiếu slide và các 

phương tiện hỗ trợ khi thuyết trình. Thí sinh dự thi khi sử dụng phương pháp 

trình chiếu và các phương tiện công nghệ thông tin khác, có thể tự chuẩn bị 

hoặc nhờ người khác chuẩn bị nhưng khi thuyết trình phải tự thao tác. 

Phần 3: Trả lời câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo đặt ra. 

Mỗi thí sinh phải trả lời 01 câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra. Thí sinh có thời 

gian  01 phút chuẩn bị trước khi trả lời, 02 phút để trả lời (nội dung xoay quanh bài 

thuyết trình). Nếu quá thời gian trả lời, giám khảo quyết định dừng thi. 

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

Nhà nước, báo cáo của địa phương, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị đề cương bài 

thuyết trình (chịu trách nhiệm về nội dung đề cương, thuyết trình, trả lời câu 

hỏi của Ban Giám khảo, về tính chính xác của thông tin dẫn nguồn). 

Điều 14. Thang điểm 

- Hội thi áp dụng thang điểm 10 cho tất cả các phần thi (tối đa 10 điểm). Điểm 

phần thi thuyết trình được được tính hệ số 3; điểm phần thi Đề cương được tính hệ 

số 2; điểm trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo được tính hệ số 1. Kết quả thi của thí 

sinh là điểm trung bình cộng của các phần thi và các giám khảo. 

- Trường hợp một nội dung thi, kết quả chấm giữa giám khảo cho điểm cao 

nhất và giám khảo cho điểm thấp nhất chênh lệnh từ 2 điểm trở lên thì Ban Giám 

khảo hội ý thống nhất, Trưởng Ban Giám khảo là người quyết định cuối cùng. 

Điều 15. Cách chấm điểm và tính điểm 

1. Cách chấm  điểm: Điểm lẻ đến 0,1. 

a. Điểm Đề cương (Chấm theo thang điểm 10, hệ số 2) 
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- Đề cương phải có 3 phần: Đặt vấn đề, nội dung chính, kết luận; nội dung 

đủ ý, bố cục chặt chẽ: 6 điểm. 

- Có liên hệ thực tế và định hướng tư tưởng: 3 điểm. 

- Trình bày đẹp: 1 điểm. 

b. Điểm thuyết trình (Chấm theo thang điểm 10, hệ số 3) 

- Bài thuyết trình có bố cục chặt chẽ; nội dung đầy đủ các ý; thông tin 

chính xác, khoa học; có liên hệ thực tế, địa phương, đơn vị; thuyết phục được 

người nghe; trình bày có điểm nhấn: 6 điểm. 

- Thuyết trình tự tin, mạch lạc, đúng thời gian: 2 điểm. 

- Sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp nội dung thuyết trình: 2 điểm. 

c. Điểm trả lời câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra (Chấm theo thang điểm 

10, hệ số 1). 

- Đúng, đủ nội dung, mạch lạc, thuyết phục: 6 điểm. 

- Liên hệ sát thực tiễn: 3 điểm. 

- Đúng thời gian: 1 điểm. 

2. Cách tính điểm 

Cộng tổng điểm 3 phần thi (đã nhân với hệ số) chia cho 6. 

Điều 16. Xếp loại và giải thưởng 

1. Xếp loại 

- Loại  giỏi đạt từ 8,5  đến 10 điểm. 

- Loại khá đạt từ 7 đến 8,4 điểm. 

- Loại trung bình đạt từ 5 đến 6,9 điểm. 

2. Giải thưởng 

Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận và trao giải nhất, nhì, ba, 

khuyến khích cho các thí sinh đạt giải kèm theo tiền thưởng. Báo cáo viên đạt giải 

Nhất phải đạt loại giỏi (từ 8,5 điểm trở lên). Nếu có trường hợp thí sinh bằng điểm 

nhau, thì thí sinh có điểm thuyết trình cao hơn được xếp thứ tự ở trên. 

3. Cơ cấu giải 

01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích. 

Điều 17. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh 

năm 2019 

Hội thi tổ chức trong 2 ngày: 30 - 31/10/2019. 

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Nha Trang. 
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Điều 18: Lựa chọn, bồi dưỡng thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên 

khu vực  

Ban Tổ chức hội thi lựa chọn 02 thí sinh đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo 

viên giỏi năm 2019 cấp tỉnh, tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực (dự 

kiến tổ chức trong tháng 11/2019).                  

                                         

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 19. Quy chế này được phổ biến tới các thành viên Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Phục vụ và các cấp ủy, ban tuyên giáo, ban tuyên 

huấn của địa phương, đơn vị có thí sinh tham gia Hội thi và thí sinh tham dự 

Hội thi. 

Điều 20. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết 

thúc Hội thi. Các tập thể và cá nhân liên quan đến Hội thi phải chấp hành và 

tuân thủ theo quy chế này./. 
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TỈNH ỦY KHÁNH HÒA 

ĐẢNG BỘ ………. 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG THUYẾT TRÌNH 
HỘI THI BÁO CÁO VIÊN GIỎI NĂM 2019 

----- 

 

 

Tiêu đề bài tham gia dự thi ……………………………… 

 

 

 

Họ và tên:…………………………………..…………. 

Chức vụ, đơn vị công tác:…………………………… 

Điện thoại ………………………………………….... 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2019 

 


