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Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTGTW ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên
giáo Trung ương về "Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi"; Ban Thường
vụ Tỉnh ủy ban hành Ke hoạch tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh
Quảng Ninh năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội thỉ) cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
- Thông qua Hội thi tạo điều kiện để các giảng viên lý luận chính trị giao
lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt"
thực chất, hiệu quả.
- Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong đổi mới
phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại các địa phương, đơn vị. Qua Hội thi,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có căn cứ để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy trong đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị của tỉnh; lựa chọn được thí sinh
xuất sắc tiêu biểu đại diện cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị dự thi chưng
khảo toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
2. Yêu cầu
- Hội thi phải tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm khách quan,
trưng thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ
giảng viên lý luận chính trị.
- Cấp ủy các địa phương, đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức hội thi hoặc
thao giảng, hội giảng cấp huyện, qua đó lựa chọn giảng viên tham gia Hội thi cấp tỉnh.
- Hội thi phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch
bệnh COVID-19.
n- NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỘI THI
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1. về nội dung:
Giảng viên dự thi lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi
dưỡng lý luận chính ừị và chương trình bồi dưỡng chuyên đề của trung tâm chính
trị cấp huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành; tập trung vào một số
chương trình sau:
- Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị;
- Chương ứình lý luận chính ừị dành cho học viên lóp đối tượng kết nạp Đảng;
- Chương trình Học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới;
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- 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 tổ chức 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
Giảng viên dự thi phải tham dự đủ 03 phần:

- về giáo án: Giảng viên soạn 01 giáo án của nội dung dự thi. Giáo án càn
vết ngắn gọn, rõ ràng (không quá 30 trang A4), trình bày thành quyển (không đóng
bìa cứng) có chữ ký của người soạn và chữ ký của lãnh đạo duyệt gửi bản in và bản
mềm (file word) và bài giảng trình chiếu (PowerPomt) về Ban Tổ chức hội thi trước
khi diễn ra hội thi 10 ngày.
- Giảng trực tiếp: Giảng viên lựa chọn phần trọng tâm của chuyên đề bài
giảng đã đăng ký dự thi để trĩnh bày trong khoảng thời gian 25 -30 phút. Nội dung
phần thi giảng phải đăng ký trước và không được thay đổi sau khi chấm giáo án.
- Trả lòn câu hỏi: Giảng viên trả lời câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo
đặt ra theo hình thức bốc thăm tại chỗ (01 câu hỏi). Nội dung câu hỏi liên quan trực
tiếp tới chuyên đề bài giảng của người dự thi và có mở rộng để kiểm ừa kiến thức,
kỹ năng của giảng viên. Thời gian trả lời câu hỏi 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 100, trong đó:
- Kết quả giáo án (hệ số 2);
- Kết quả thi giảng (hệ số 3);
- Kết quả trả lời câu hỏi, ứng xử (hệ số 1).
Kết quả chung là trung bình cộng của 03 loại điểm nêu trên (tổng số điểm
chia 6). Điểm thi không làm tròn số và được phép lấy đến chữ số thứ hai trong phần
thập phân.
3. Đối tượng dự thi và phương thức tổ chức
3.1. Đối tượng dự thỉ: Giảng viên lý luận chính trị các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.
3.2. Phương thức
Hội thi được tổ chức theo 02 cấp (cấp huyện, cấp tỉnh).
- Cấp huyện và tương đương: Các huyện, thị, thành ủy trực thuộc tỉnh tổ
chức hội thi, thao giảng, hội giảng, lựa chọn 1 hoặc 2 giảng viên xuất sắc tham gia
dự thi cấp tỉnh; các Đảng bộ khác căn cứ tĩnh hình thực tế có thể tổ chức hội thi
hoặc lựa chọn 01 giảng viên tham dự Hội thi cấp tỉnh.
- Hội thi cấp tỉnh: Lựa chọn 01 giảng viên xuất sắc tham dự Hội thi chung
khảo toàn quốc.
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m- THỜI GIAN, CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian
- Hội thi cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/4/2022.
- Hội thi cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/5/2022.
2. Công tác tổ chức
Mỗi hội thi phải xây dựng Kế hoạch, Quy chế hoặc Nội quy và thành lập
Ban Tổ chức, Ban Giám khảọ, Tổ thư ký, Tổ giúp việc. Đối với hội thi cấp huyện:
- Ban Tổ chức Hội thi gồm: Thường trực cấp ủy; trưởng, phó Ban Tuyên giáo,
Văn phòng câp ủy; lãnh đạo phòng Văn hóa - thông tin (đôi vói các địa phương);
lãnh đạo Trung tâm chính trị.
- Ban Giám khảo Hội thi gồm: Trưởng, phó Ban Tuyên giáo, lãnh đạo Ban
Dân vận, lãrứi đạo Trung tâm chính trị... (số lượng từ 5 đen 7 đồng chí, có thể mời
lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy; Lãnh đạo, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Khoa Xây dựng Đảng Trường Đào
tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ... tham gia thành viên Ban Giám khảo).
IV- KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG
1. Khen thưởng
1.1. Tập thể: Tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có
thành tích xuất sắc ữong công tác chỉ đạo và tổ chức hội thi cấp huyện và tương đương.
1.2. Cá nhân
- Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận giảng viên lý luận chính
trị giỏi cho các đồng chí giảng viên tham gia dự thi cấp tỉnh đạt trung bỉnh các phần
thi từ 80 điểm ừờ lên (theo thang điểm 100).
- Giảng viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi cấp tỉnh được tặng Bằng khen
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Cơ cấu giải gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Bầ;và một số giải
Khuyến khích.
- Mức thường cho các thí sinh đạt giải;
+ Giải Nhất 10.000.000 đồng;
+ Giải Nhì 7.000.000 đồng/giải;
+ Giải Ba 5.000.000 đồng/giải;
+ Giải Khuyến khích 2.000.000 đồng/giải.
2. Kinh phí tổ chức Hội thi
- Từ nguồn thực hiện không tự chủ đã giao năm 2022 cho Văn phòng Tỉnh
ủy (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện).
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy có giảng viên dự thi cấp tỉnh thực hiện chi
trả kinh phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành.
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V- TÒ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Là cơ quan thường trực tham mưu tổ chức,
chuẩn bị nội dung, chương trình, chỉ đạo và tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh
ủy về toàn bộ Hội thi.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các ban xây dựng đảng của Tỉnh
ủy tham mưu thành lập Ban Tô chức, Ban Giám khảo và các tiêu ban giúp việc cho
Hội thi cấp tỉnh.
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Đảng bộ trực thuộc tổ chức Hội thi.
- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng dự toán và thực hiện thanh quyết
toán theo đúng quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả tổ chức Hội thi gửi Ban Tuyên giáo
Trung ương; đề xuất thí sinh, tham mưu thành lập Đoàn tham gia Hội thi khu vực
trình Thường trực Tỉnh ủy.
2. Văn phòng Tỉnh ủy: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng
dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định của đảng, pháp luật của
Nhà nước.
3. Thường trực cấp ủy các đảng bộ trực thuộc: Tổ chức hội thi tại cơ sở
theo đúng Kế hoạch này. Đăng ký danh sách và cử thí sinh, thành lập đoàn tham
gia Hội thi cấp tỉnh (công văn và danh sách đăng ký theo mẫu gửi kèm Ke hoạch);
Giáo án bài giảng tham gia Hội thi cấp tỉnh (2 bản) đồng thời gửi bản mềm (file
Word) và bài trình chiếu (PowerPomt) về Ban Tổ chức Hội thi qua phòng Lý luận
chính trị và Lịch sử Đảng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và qua địa chỉ e-mail:
Lvluanchinhtribtgtu@.gmai1 • com trước ngày diễn ra hội thi 10 ngày.
4. Trung tâm Truyền thông tỉnh: Tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi
trên các phương tiện thông tin của Trung tâm; gồm: sản xuất 01 phóng sự phản ánh
cuộc thi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, thời lượng 30 phút; 01 cuộc tọa đàm vói các thí
sinh trên truyền hình; 10 tác phẩm báo chí đa phương tiện. Tổ chức thu ghi Hội thi
cấp tỉnh.
Cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và các cơ quan có liên quan căn cứ Ke
hoạch này chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức nếu phát
sinh vướng mắc, kịp thời thông tin về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nơi nhân:
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- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Yụ Lý luận chính trị, BTG TW,
- Các đảng bộ trực thuộc tỉnh,
- Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tinh ủy,
- Trung tâm Truyền thông tinh,
-LưuVPTU.

Ngô Hoàng Ngân

