
 

BAN CHAP HANH TRUNG UONG 
BAN TUYEN GIAO 

* 

S23 -HD/BTGTW 

DANG CQNG SAN VIT NAM 

Ha Ni, ngày 30 tháng 8 nàm 2021 

HU'ONGDAN 
Ti chuc Hi thi giãng viên I Iun chInh trj giôi 

CAn Cu Quyt djnh s 144-QD/TW, ngày 08/8/2018 cüa B ChInh trj khóa 
XII v chüc nAng, nhim vi, quyn han,  th chic b may cüa Ban Tuyén giáo 
Trung uong; 

CAn cu Quy djnh 208-QD/TW, ngày 08/11/2019 cüa Ban BI thu v churc 
nAng, nhim vi, t chCrc b may cüa trung tam chInh tn cp huyn; 

CAn cur vào thim vi và chucing trInh cong tác cüa Ban Tuyên giáo Trung uang 
trong nAm 2021 - 2022, Ban Tuyên giáo Trung uang ban hành Htróng dan to chCrc Hi 
thi giãng viên 1 lun chInh trj giôi các cp thu sau: 

I. çjc DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Nãng cao trinh d, nAng Iirc, k nAng giãng dy cüa di ngU giàng viên 
chuyên trách, tao  diu kin d các giãng viên giao kru, trao di, hçc tp kinh nghim, 
thñc dy phong trào thi dua "Day tht, h9c gop phn nãng cao cht luçmg giãng 
day ti các trung tam chInh trj cp huyn (sau day gçi tAt là Trung tam). 

- Giüp cAp Ciy các cAp nhn thurc dAy dü han v vi tn, vai trô cüa Trung tam, 
tü do tAng cu&ng lAth dao,  chi  dao, tao diu kiin cho Trung tam thirc hin t& han 
chüc nAng, thim vi, gop phAn thc hin thAng lçii nhim vi chInh tn cüa dja 
phirang, dan vj, ca sâ. Qua Hi thi, Ban Tuyên giáo và Trung tam có them cAn cü 
d tip tic xây drng, hoàn thin k hoach dào t?o,  bi duông di ngü giâng viên, 
nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vi cüa giâng viên, dôi m&i ni dung và 
phuang pháp giâng day tai Trung tam. 

2.YêucAu 

- Hi thi duçic t chüc theo dáng huung dn và k hoach cüa Ban Tuyên giáo 

Trung uang. 
- Hi thi phãi dixçic chuAn bj chu dáo, th chüc nghiêm tüc, tránh hInh thüc, 

dam bào tIth khách quan, trung thrc, cong bang; dánh giá dung khá nAng, chuyên 

môn, nghip vi cüa di ngii giãng viên; cO tác dung khuyn khIch, dng viên, h9c 

hôi kinh nghim iAn nhau gifla các dan vj. 

- TIch cvc  thông tin, tuyên truyn truâc, trong và sau HOi  thi trên các 
phuang tin thông tin dai  chüng vâi nhiu hInh thüc da dg, phong phü. 

 



II. N()I DUNG, HINH THIC, PHUONG THYC TO CHTTC HOI  THI vA 
DOI Tuc5NG  DTTT THI 

A 1. Ye nçn dung 

Giáng viên dr thi 1a ch9n mt bài trong các chuong trinh dâo t?o,  bi 
dung 1 1un chInh trj và chixang trInh bi dirO'ng chuyên ct dung cho Trung tam 
do Ban Tuyên giáo Trung ixcing ban hành. Trong do, tp trung vào mt s chucing 
trInh sau: 

- Chuong trInh So cp 1 1un chInh tn; 

- Chucing trmnh 14 1un chinh trj dành cho h9c viên lap di tuçrng k& nap  Dãng; 

- Chuong trmnh H9c tp 1 1un chInh tn dãnh cho dãng viên mâi; 

- Chirong trInh chuyên d bi duông 1 1un chInh trj và nghip vi dành cho 
, . . . A . A . - . can bQ Mt tran  To quoc Viçt Nam va cac doan the chinh tr! - xa hçi o co so; 

- Chuyên d Chü nghia yêu ni.ràc; 
- Chuyên d Tu tu&ng H ChI Minh. 

2. Ye hinh thrc 

a. Các phtn thi: Giâng viên dr thi phâi tham dir dü 03 ph.n: 

- V giáo an: Giàng viên dr thi soan 01 giáo an cüa ni dung dir thi giãng. 
Giáo an c.n vit ng.n g9n, rô rang (khong qua 30 trang dánh may kh A4). Giáo 
an &rçic dánh may vi tInh, soin theo mu cIA duçic ban hành, dóng thành quyn 
(khong dOng bia cirng) có chü k cüa ngi.rai soan và chii k cUa lânh dao  duyt, gl'ri 
giáo an bàn Words và bài giãng trInh chiu (PowerPoint) v Ban T chüc tnthc 15 
ngày din ra Hi thi. 

- Giáng trwc tiêv Giãng viên 1ira chçn ph.n tr9ng tam trong chuyên d bài 
giãng cIA dàng k dr thi d trInh bay trong 25-30 phüt. Ni dung ph.n thi giãng 
phái däng k truâc và không ducic thay di sau khi chm giáo an. 

A , • a . , * a . -. a A - Tra lo'z cau hoz: Giang vien dr thi tra lai cau hoi do thanh vien H91 dong 
Giám kháo dt ra theo hmnh thirc bc thäm tai  ch (01 câu hOi). Ni dung câu hôi 
lien quan trrc tip tâi chuyên d bài giãng cüa ngu&i dir thi và có ma rng d kim 
tra kin thi'rc, k5 näng cüa giâng viên. Thii gian trâ 1&i câu hOi không qua 05 phOt. 

b. Dánh gid kit qua thi 

Hi dng giám kháo dánh giá kt qua cüa ngtr&i dr thi theo thang dim 10, 
trong do: 

- Két qua giáo an (h s 2). 

- K& qua thi giãng (h s 3). 

- Kt qua trá läi câu hôi, irng xir (h s 1). 

K& qua chung là trung bInh cong cüa 03 loai dim nêu trên (tng s dim 
chia 6). Dim thi không lam trôn s và duçic phép lAy dn chU s thr hai trong 
phAn thp phân. 
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3. Di tuçrng dir thi Va phirong thuc t chfrc 

3.1. Do, tw(rng dr th: 

Giãng viên chuyên trách cüa Trung tam. 

3.2. Phwong thu'c to chwc 

Hi thi duçic t chüc theo 03 cap: 

a. H3i (hi cap tinh üy, thành áy, dáng áy trrc thu3c Trung w071g: 

Mi Trung tam và tuang &rclng Cu tir 1 dn 2 giâng viên chuyên trách dir thi 
cp tinh Uy, thành üy. Sau hi thi cp tinh üy, thành üy và tucmg ducrng tuyên ch9n 
01 giãng viên xut sc dir thi khu virc. Riêng các tinh üy, thành üy có nhiêu Trung 

A * A f • A 9 

tam (Ha N91, Tp. Ho Chi Minh, Thanh Hoa, Ngh An) duçic Cu 02 giang vien dir 
thikhuvic. 

b. H15i (hi khu vrc: Lra ch9n giãng viên xut sac, dt giâi nht, nhI, ba 
tham gia dr Hi thi Chung khão toàn quc. 

- Khu vrc I: Gm các tinh üy, thãnh üy phIa B&c (tir Ninh BInh trâ ra) và 
các dâng b Trung uong. 

- Khu vrc II: Gm các tinh üy, thành üy Min Trung - Tây Nguyen (tü 
Thanh Hóa dn Ninh Thu.n). 

- Khu vlrc III: Gm các tinh üy, thãnh üy phIa Nam. 

c. Hi (hi chung kháo bàn quác: Lra chpn và ton vinh giãi nht, nhI, ba và 
khuyn khIch. 

III. THOI GIAN vA KE HOCH TO CH1C HOI  THI 

1. Thôi gian 

- Hi thi cp tinh, thãnh pM và tuang dtrong kt thiic tnrâc tháng 6 näm 2022. 

- Hi thi khu vrc drçic t chirc trong khoãng tr tháng 7 dn tháng 9 näm 2022. 

- Hi thi chung khâo toân quc duçic t chüc trong khoâng tháng 11/2022, 
nhân dip k' nim Ngày Nhà giáo Vit Nam (20/11). 

2. K hoich ti chác 

Mi Hi thi du phái thành 1p Ban T chüc Hi thi, Hi dng giám khâo và 
TThuk. 

a. Ban Tacha'cHjithi 

- Dng chI Trtr&ng Ban Tuyên giáo tinh üy, thành üy, dâng Uy trrc thuc 
Trung uang lam Tru&ng ban T6 chüc Hi thi cp tinh Uy, thành üy và dãng üy trirc 
thuc Trung uong. Thành viên Ban T6 Hi thi gm: Lânh do Ban Tuyên giáo, 
Trtring ChInh trj tinh. 

- Hi thi khu vrc và Hi thi chung khâo: Dng chI lãnh do Ban Tuyên giáo 
Trung uang lam Trix&ng ban T chirc Hi thi. 

b. H3i dng Giám kháo 
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- Hi dng Giám khâo Hi thi cp tinh üy, thành üy ti 5 - 7 ngi.räi, gm 
lãnh dao  Ban Tuyên giáo tinh üy, thãnh üy, lãnh dao  Tmng ChInh trj tinh và các 
dng chI can b cüa Ban Tuyên giáo tinh üy, giãng viên Triiing ChInh trj tinh... 

- Hi dng Giám kháo Hi thi cp khu vrc và chung khâo toãn quc tr 5 - 7 
ngtr&i, gm mt s nhà giáo, chuyên gia các c quan, ban, ngành a Trung i.rang và 
dja phrong. 

c. TJThwkfi 

Can cü vào mizc dIch, yêu cu th chüc Hi thi, T Tht.r k do Ban T chi'rc 
Hi thi ch9n và chi djnh. 

L Cdc vn d khác 

Các van ban quy ch, ni quy th chüc Hi thi, thang dim, cách thüc 
chm dim... thrçvc cong b cong khai và thông báo cho mi ngithi tham dr Hi 
thi bit d dam bâo cong bng, dan chü trong các Hi thi. 

IV. KJNH PHI vA KHEN THIIONG 

1. Khen thtr&ng 

- Ban T chüc Hi thi cp giy chi'rng nhn cho các giãng viên tham dr Hi thi 
theo giái thrning và thang dim dat  &rcyc, (giOi, khá, trung blnh). Ngoài ra, thy theo 
th%rc t Hi thi, có th trao giâi giãng viên Co giáo an, bài giãng, câu trá 1&i t& nht. 

- Giãng viên xut sc tai  các hi thi du di.rçic tng b.ng khen và ph.n 
thuâng trj giá bang tin mt theo các mCrc di.rçyc phê duyt. 

+ Hi thi cp tinh, thành ph và t.rang duong: Müc khen thràng do cap 
tinh, thành ph quyt djnh. Co th áp ding müc sau: 01 giái Nht; 02 giãi NhI; 03 
giãi Ba và mt s giái khuyt khIch. Ngoài ra, có th trao giái giáng viên cO giáo 
an, bài giâng, câu trá läi t& nht. 

+ Hi thi khu v1rc: 01 giâi Nht; 03 giâi NhI; 05 giãi Ba và mt so giái 
khuyt khIch; giãng viên có giáo an, bài giãng, câu trâ 1&i t& nhAt. 

+ Hi thi Chung khâo toàn quc: 01 giái Nht; 03 giâi NhI; 05 giãi Ba và 
mt s giãi khuyt khIch; giâng viên cO giáo an, bài giâng, câu trá 1&i t& nht. 

2. Kinh phi Hi thi 

- Cci quan có giãng viên dr thi chi trâ kinh phi an, &, di lai  cho thi sinh. 

- Hi thi cp tin.h üy, thãnh üy va ti.rong &rang, ban tuyên giáo tirth üy, thành 
üy can cir vào tInh hmnh cüa dja phuong, do'n vi, can cü vào s uqng thI sinh dir thi, 
ni dung chuing trInh, th&i gian tin hãnh, dir trü kinh phi Hi thi d cp üy duyt. 

- Ban Tuyén giáo Trung umg 1p dr toán kinh phi trong dr toán ngân sách 
nàm 2022 cho Hi thi các khu vrc và Hi thi Chung kháo toàn quôc. 

D có them ngun kInh phi lam ph.n thuang và tng phm cho các giáng 

viên doat giâi, các ban tuyên giáo, cci quan, dcn vj có th vn dng các ngun kinh 

phi xâ hi hóa. 
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V. TO CHTC THTIC  HIIN 
1. D ngh Thirông trirc các tinh ày, thành ày và dãng ày trirc thuc 

A A A A A 

Trung irong quan tam chi do, to dieu kiçn de HQI thi thanh cong tot dçp. 

2. Ban tuyên giáo tinh ày, thành Oy, dãng ày trirc thuc Trung irong 
a. To2  chác H3i thi cp linh áy, lhành üy và lwong dwong 
- Can cü vào Hithng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung 'song, báo cáo vài cp 

ày và ci th hóa Hisóng dn t chüc Hi thi, thrc hin thng nhât theo dñng mic 
dIch, yêu cu, ni dung Hithng dn; nghiên ciru xây drng quy ch& ni quy thi, to 
chirc chm thI dim, rat kinh nghim sau mi bài thi, gi& thi.... dé tránh nhüng 
khuyêt dim, sai sot. 

- Vic t chüc Hi thi giâng viên 1 1u.n chInh trj giôi cn t chirc chu dáo, 
huy dng can b, hQc viên và nhUng ngithi quan tam dn d%r Hi thi. 

- Sau khi t chrc xong Hi thi, ban tuyên giáo tinh, thành ày và ti.rong 
dixang thng hqp, báo cáo kt qua gui v Ban Tuyên giáo Trung uang. 

b. Bang kj5 danh sách và cfr doàn Iham gia Hfl Ihi khu vrc, Cii ung kháo 
A loan quoc 

- Thành 1p 01 doãn tham gia HOi  thi khu vrc và cfr 01 dng chI di din länh 
dao ban tuyên giáo tinh ày, thãnh Uy, clang ày trrc thuc Trung i.rong lam Tnr&ng 
doàn. S hrçing thành viên trong doàn do tung dja phrnmg, don vj quyt djnh. 

- Các tinh ày, thành ày, Dâng ày trrc thuc Trung hong gui h so clang k 
tham gia Hi thi khu vrc, gOm có: 

+ Cong van và danh sách d.ng k giãng viên tham gia Hi thi (H9 Va ten, 
näm sinh, nam/nü, dan tc, trInh d hQc v.n, trInh d l 1u.n chInh trj, th&i gian 
lam giãng viên, don vj, kt qua xp loai thi...). 

+ Däng k ten bài, ni dung thi giàng. 

+ Giáo an bài giâng tham gia Hi thi (không dóng bla cirng), gm 2 bàn. 

so gi'ri v Vi L lun chInh trj, Ban Tuyên giáo Trung uong (2B Hoàng 
Van Thi, Ba DInh, Ha Ni) trir(rc ngày din ra Hi thi 15 ngày; dng thyi gt'ri 
giáo an bàn Words và bài giãng trInh chiu (PowerPoint) tham di Hi thi qua dja 
chi: vu1yIuanchinhtrigmai1.com. 

2. Ban Tuyên giáo Trung u'o'ng 

- Giao Vi L lun chInh trj là don vj dAu mi chà trI, phi hcip v&i cac vi, 
don vj trong Ban tham m.ru cho Lãnh do Ban toàn b nhUng cong vic lien quan 
trong qua trInh t churc Hi thi Giãng viên l lun chInh trj giOi khu v1rc và Chung 
khào toàn quc. 

Hi.râng dan, dOn dc, kim tra ban tuyên giáo tinh ày, thãnh ày, clang ày trrc 
thuc Trung uang trong qua trInh t chIrc Hi thi Giãng viên l lun chInh trj giOi 
cp huyn, cp tinh. 
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K/T TRIXOTG BAN 
PHO TRUONG BAN 

an Xuân Thüy 

- Van phông phi hçip Vii L 1u.n chInh tn xây dirng kinh phi và các cong 
vic khác phic vi cong tác t6 chrc Hi thi Giãng viên 1 1un chInh trj giOi khu 
virc và Chung khâo toàn quc dat  cht luçmg, hiu qua. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin, nu có vu&ng m&c d nghj ban tuyên 
giáo các tinh, thành üy và tuclng dixcing báo cáo v Ban Tuyên giáo Trung uong 
cüng phi hçip giâi quyt (qua Vii L 1un chInh trj). 

Trân tr9ng!, _ 

Ncyinhn:  
- Các tinh Uy, thành üy, dãng Uy trrc thuOc 
Trung uong, 
- Ban Tuyên giáo các tinhüy, thành üy, 
dãng üy trirc thuc Trung ucrng, 
- Trung tam bi during chInh trj Dáng üy 
Khôi các co quan Trung ucng và Kh6i 
Doanh nghip Trung ixang, 
- Lânh cto Ban (de b/c), 
- Vi Tong hqp, 126, T79, 
- Vn phông (3b), Vii LLCT (12b), 
-LuuHC.15O) 
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