
THAN}I IJY HA NOT 
BAN TUYEN GIAO 

* 

SOZ-KH/BTGTU 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

Ha Nói, ngay5thang 02 näm 2021 

KE HOACH 
To churc Hi thi Báo cáo viên, tuyên truyên viên giói Thành phô näm 2021 

- Can cü K hoch s 460-KHIBTGTW, ngày 26/01/2021 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung uang v t chüc Hi thi Báo cáo viên, Tuyên truyên viên giói toàn 
quc nAm 2021 tuyên truyên Nghj quyêt Dti hi XIII cüa Bang và nghj quyêt 
diai hOi dãng b các cap nhim k' 2020 - 2025; 

- Can cü Quyt djnh s 518 - QD/BTGTW ngày 10/11/2011 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung ucmg ban hành Quy chê ho.t dng báo cáo viên cüa Bang; 

- Thirc hin Hu&ng dn s 161-HD/BTGTW, ngày 04/12/2020 cüa Ban 
Tuyên giáo Trung uang ye cong tác tuyên truyên ming, hoat  dng báo cáo viên 
näm 2021; 

Ban Tuyên giáo Thành üy ban hành K hoach "Tb chüc Hi thi Báo cáo viên, 
Tuyên truyên viên giOi Thành phô nm 2021 tuyên truyên Nghj quyêt Dai  hi XIII 
cüa Dãng vá nghj quyêt di hi dãng b các cap nhim kS'  2020 - 2025" nhix sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Nhm tuyên truyn sâu rng trong can b, dàng viên và các tang lap Nhân 
dan nhüng ni dung quan trQng cüa Nghj quyêt Dai  hi XIII cUa Bang và nghj 
quyêt dai  hi dàng b các cap nhim k' 2020 - 2025. 

- C vU, dung viên toàn Dáng, toân dan, toàn quân phát huy cao d tinh thn 
yêu nuOc, chI tir lirc, t%r cu?mg, sirc mtnh dai  doàn kêt dan tc, thi dua thrc hin 
thang lcd Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Dàng và nghj quyêt dai  hi dáng b các cap 
nhim k' 2020 - 2025. 

- Gop phn cüng c, tang cithng nim tin cUa Nhân dan d& vai Bang, vOi ch 
d; dâu tranh phãn bác các thông tin, quan diem sai trái cña các the 1irc thU djch, 
báo v nên tang tu tuâng cUa Bang. 

- Gop phn tao  chuyn bin v di mói phwng thüc, nâng cao ch.t luqng và 
hiu qua cOng the tuyên truyên ming dáp Ung yeu câu trong tInh hInh miii; dua 
hoat dng bao cáo viên ngày càng di vào nen nêp; tao  diêu kin dê báo cáo viên, 
tuyên truyên viên giao hru, h9c hOi kinh nghim, nâng cao trInh d, nàng 1rc, k5 
näng thuyêt trinh, thUc day vic dôi mói phucing thüc tuyên truyên ming; tuyên 
chçn, cong nhn, suy tOn báo cáo viên, tuyên truyên viên tiêu biêu. 

- Thông qua Hi thi, giUp cp Uy các cp nâng cao nh.n thüc v vj trI, vai trO 
cUa cong tác tuyên truyên ming, tU do tang cLiang länh dao,  chi  dao  cOng tác 
tuyên truyên ming, hoat  dng báo cáo viên; xây drng kê hoach  dào  tao,  bôi throng 
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di ngü báo cáo viôn, tuyên truyn viên có bàn linh chInh trj vu'ng yang, tinh thông 
v chuyên mon nghip vii và sâu sat co s&. 

2. Yêu cu 

- Hi thi phâi dixçic chun bi chu dáo, t chüc nghiêm tiic, tránh hInh thirc; 
dam bào tInh khách quail, trung thirc, cong bang; dánh giá dung khà näng, chuyên 
môn, nghip vçi ciia báo cáo viên, tuyen truyên viên. 

- Cong tác tuyên truyn v Hi thi cn dixçc tin hành trithc, trong và sau khi 
kt thüc HOi  thi, vi nhiu hInh thi'rc phong phii, da dng, hiu qua. Trong do, dc 
bit sir diing sue lan tOa sâu rng cüa the co quan báo chI Trung uo'ng và dja 
phuong. 

II. DOT TIJONG, NOT DUNG, HINH THLrC VA PHLFONG THUC DANH 
GIA, XET GTAI 

1. Phu'o'ng thuc t chtrc và dôi tu'çng dir thi 

- Phwong th&c. Hi thi duqc tin hành tü cp Co s, huyn (qun, thj), Thành 
phô, khu vlrc và chung khão toán quôc. 

+ Các huyn üy, qun üy, thj üy can cir diu kin ci th cüa dja phucmg d 
to chüc hi thi các cap mt cách thiêt thirc, hiu qua. To chüc thi bao cáo vién 
dixçc 1ira chn tü Hi thi cap xã dê chn nguYi di dir thi cap Thành phô. 

+ Các dàng üy trirc thuc Thành üy t chüc hi thi tilt cAp tuxYng ducrng cap 
huyn. Riêng B Tu 1nh Thu do tO chüc hi thi tilt cap su doán và tuclng throng tth 
len; Dáng üy Cong an Thành phô tO ehüc hi thi tilt cap huyn. 

Thành phi t chiirc hi thi giüa các báo cáo viên ducic lira chn tilt các qutn, 
huyn, thj và tuong dixcing, ch9n ngu?ii di dir thi hi thi khu virc phIa Bäc. 

- Ddi ttng dy thi. Báo cáo viên, tuyên truyn viên các cAp hin dang cong 
tác tai  các co quail, don vj. 

- So' lu'cing c4r  thi: 

+ S hrçrng & Hi thi cAp c0 s&: Do BI thu cAp üy quy& djnh. 

+ So luçrng & Hi thi cap huyn: Do Ban Tuyên giáo cüng cAp tham miru 
dê cap üy quyêt dnh. 

+ S hrçrng & Hi thi cap Thành ph: Mi qun, huyn, thj và Dáng Uy 
true thuôc Thành üy t chüc Hôi thi yà chon 01 Báo cáo viên dat  giài Nhât tham 
dir Cuc thi cap Thành phO. HOi  thi Thành phô duqc tiên hành qua 02 vông: 

* VOng so khào: To chüc & 05 cum: 03 cvm  cho khi qu,n, huyn, thj; 02 
ciim cho các Dâng üy tr1rc thuc Thành üy (co danh sách kern theo). Ban T chüc 
se 1ra 0h9n 01 thI sinh có diem cao nhât tai  môi c1im tham dir vOng thi chung khâo. 

* VOng chung khâo: To chüc thi d lira chn 02 thI sinh tham dir Hôi thi khu 
virc tilt 05 thI sinh dat  diem cao nhât cilia 5 ci1m & vông so kháo 

+ Hi thi khu virc phIa Bãc: Thành ph Ha Ni duqc cilr 02 thI sinh dr thi. 
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+ Hi thi toàn quôc: Mi khu vu'c, Ban Giám khào Fçra ch9n 06 báo cáo 
viên xuât sac duçc giái nhât, nhI, ba dir Hôi thi Chung khào toàn quôc. Riêng khu 
v1rc phIa Bäc, içra ch9n 9 thI sinh dr thi. 

2. Nôi dung thi: ThI sinh lira ch9n ni dung thuc Nghj quyêt Di hi di 
biêu toàn quôc lan thir XIII cüa Dáng hoc ngh quyêt di hi dãng b các cap 
nhiêm k' 2020 — 2025 dê dir thi; khuyên khIch lien h thirc tiên ca quan, dja 
phuong nai thI sinh cong tác, sinh song. 

3.Hlnhthfrcthi 

Mi thI sinh phái tham dix dü 03 phn thi: 

- Soan D cuo'ng thuyt trInh: D cuang can ngän gun, rO rang, khOng qua 
12 trang A4, gfri ye Ban tO chüc hi thi truó'c khi diên ra hi thi 10 ngày. Ban 
Giám khào châm diem Dê cuung bàn word. Dôi vi thI sinh si:r dçing phân mêm 
powerpoint khi thi thuyêt trInh thI dOng th?yi phái gi'ri slide (khong qua 60 slide) 
cho Ban To chirc. 

- Phn thi thuyt trInh: ThI sinh lixa chpn phân trpng tam trong chuyên dé da 
dãng k2 dir thi hoc toàn b ni dung chuyên dê dã chuân bj dê trInh bay trong 
khoáng thi gian tr 20 - 25 phüt. 

- Phn trà lôi câu hOi cüa Ban Giárn khào: Ni dung các câu hôi lien quan trirc 
tiêp tói bài thuyêt trInh và có m rng dê kiêm tra kiên thirc, k5' näng cüa báo cáo 
viên, tuyên truyên viên. ThI sinh trà Ryi câu hOi không qua 05 phiit. 

4. Tài 1iu: ThI sinh sü dung tài lieu chInh thng cüa các ca quan Dáng, Nhà 
nirâc, cac ban, b, ngành, các tO chüc chInh trj - xã hi, dja phuong, ca quan, dan vj 
dê chuân bj dê cuang bài thuyêt trInh, trà li câu hOi do Ban giám khào dt ra; chju 
trách nhim ye tInh chInh xác cüa thông tin trIch dan. 

5. Phtro'ng thu'c dánh giá, xêp 1oi 

a. Plnwng tithe dánh giá 

- Cac ni dung thi: D cuo'ng, Thuyêt trInh và Trá 1i câu hOi dugc tInh theo 
thang diem 10 (co biêu diem riêng cho mi ni dung thi). 

- Ktquá dim cüa mi thI sinh tham dir là trung bInh cong cña 03 loai  dim 
trCn (tong so diem chia 6). Trong do: 

+ Dim d cuong: h so 2. 

+ Diem thuy& trInh: h so 3. 

+ Dim trà Ru câu hOi: he s 1. 

b. X1p lozi 

- Loai  giOi: dtt tü 8,5 dn 10 dim. 

- Loai khá: dat  tir 07 dn dui 8,5 dim. 

- Loai trung bInh: dat  tü 05 dn di.ri 07 dim. 

- Loai yu: dat duói 05 dim. 
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III. THOI GIAN, DIA  DIEM 

1. Thô'igian 

- Hi thi cp co s: Tháng 6/202 1. 

- Hi thi cp huyn: Tháng 7/2021. 

- Hi thi cp Thành ph: Tháng 8/2021. 

+ Hi thi Khu v1rc I, gm các tinh, thành phIa Bäc (tü Ninh BInh tri ra) và 
04 dáng üy trirc thuc Trung uong, dir kiên to chirc vào dâu tháng 9/2021. 

2. IJja diem 

- Dja dim t chirc Hi thi cp Thành ph: 

+ Vông so kháo: Diên ra ti 5 dja dim (mi dja dim 01 ngày) do Ban To 
chirc Hi thi thông báo sau. 

+ Vông Chung khâo: Diên ra tai  Hi truèng Thành fiy Ha Ni (s 9 Ngô 
Quyên, Hoàn Kiêm, Ha Ni). 

- Dja dim t chüc Hi thi khu virc I và Hi thi Chung khâo toàn quc do 
Ban To chtirc Hi thi Trung uang se thông báo sau. 

IV. THANI-I LAP BAN TO CHC, BAN GIAM KHAO vA TO THU K 

1. Ban To chtIc 

- Ban T chirc Hi thi co sO': Dng chI Phó BI thu thuO'ng trirc cap üy 
lam Truâng ban và mt so thành viên. 

- Ban To chic Hi thi Cap huyn: Dèng chI Tru&ng ban Tuyên giáo lam 
TruO'ng ban và mt sO thành viên. DOi vO'i Dáng üy B Tu 1nh Thu dO Ha Ni và 
Dãng üy Cong an Thành phô, mO'i dông chI lãnh do ph tráCh cong tác chInh 
trj, tuyên huân lam Trithng ban. 

- Ban T chtrc Hi thi Thành ph: Dng chI TruO'ng ban Tuyên giáo lam 
Truâng ban và mt so thành viên. 

2. Ban Giám khão 

- Ban Giám kháo Hi thi cap co So tü 3 - 5 nguO'i, gm TruO'ng ban vâ mt 
sO thành viên khác. 

- Ban Giám khão Hi thi cap huyn tr 3 - 5 nguO'i, do mt dng chj lãnh 
do Ban Tuyên giáo cap iiy lam TruO'ng ban và mt s thành viên khác. Dôi vói 
cac Dáng üy trirc thuc Thành üy gôm: dông chI lãnh do phii trách cOng tác 
tuyên giáo, lãnh do, can b Ban Tuyên giáo, các chuyên gia cO uy tin. 

- Ban Giám kháo Hi thi cp Thành ph tir 5 - 7 nguO'i, do mt dng chI 
lãnh dio Ban Tuyên giáo Thành üy lam TruO'ng ban va mt s thanh viên khác. 

3.TOThtrk 

Ban T chic Hi thi ra quy& djnh thánh 1p  T Thu k. 

V. KINH PHI VA KHEN THUONG 
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1. Kinh phi 

- Co quan có thI sinh dr thi chi trâ kinh phi an, ô', di 1aj  cho thI sinh. 

- Ban Tuyên giáo các cp tham mini, 1p dr trü kinh phi trInh cp üy phê duyt 
kinh phi to chirc Hi thi, kinh phi khen thung. 

- Ban Tuyên giáo Thành üy chun bj các diu kin, kinh phi t chirc Hi thi So 
kháo và Chung kháo cap Thành phô. 

Khuyn khIch Ban T chtrc Hi thi các cp, xã hi hóa ngun kinh phi khen 
thithng d dng viên kp thii các thI sinh dtt giài. 

2. Khen thithng 

- S h.iqng và giá trj giãi thung do Ban T chirc hi thi các cp quyt djnh. 
Ban Tuyên giáo cüng cap, cap giây chüng nhn cho các thI sinE dat  giài (Cap xä do 
cap ñy). 

- S luçmg giài thrnrng Hi thi cp Thành ph gm: 

+ 01 giâi Nhât; 

+ 01 giâi NhI; 

+ 01 giài Ba; 

+ 02 Giái khuyên khIch. 

- Nhüng Báo cáo viên dat loai giöi, khá Hi thi So kháo Thành ph dugc 
Ban Tuyên giáo Thânh üy cap giây chüng nhn. 

- Cách xét giãi 1ira ch9n tü cao xuOng thp. Báo cáo viên dat  giãi Nhât phái 
dat loai giOi (dat tr 8,5 diem tr len). Nêu không dat  loi giói, ngui cao diem 
nhât cüng chi dugc giái NhI. Báo cáo viên dat  giái khuyên khIch phái dat  diem 
khá trO len. 

VI. TO CHUC TI-llC HIN 

1. Be nghj Thtrông trirc các qun üy, huyn üy, thj üy và dáng üy tru'c 
thuc Jhành üy quan tam clii dio, tio diêu kiin dê Hôi thi & do'n vj mInh thành 
cong tot dçp. 

2. Các da phuong, don vj vi l dodc bit không th chüc dixçic hi thi, báo 
cáo Ban Tuyên giáo cap trên tri.rc tiêp bang van ban vá lira chpn, cü thi sinh cap 
mInh tham dir hi thi do Ban Tuyên giáo cap trên tr1xc tiêp to chirc. 

3. Ban Tuyên giáo các qun ily, huyn üy, th1 üy; thing üy trirc thuc 
Thành üy. 

- Can ctr K hoach nay, xây dyng kê hoach  t chrc Hi thi cüa don vj. 

- Giiri h so däng k tham gia Hi thi Thành ph. H so dàng k gm có: 

+ COng van và danh sách däng k' báo cáo viên tham gia Hi thi (Ho và ten, 
nam sinh, giói tInh, dan tc, trInh d) hoc van, trInh d 1 luân chInE tn, thi gian 
lam báo cáo viên, don vj cong tác, kêt qua xêp loai thi cap huyn). 
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+ Ten chuyên d thi. 

+ D cucing bài thuyt trInh có chü k9 cüa nguñ soan và chi k cüa nguii 
duyt (lãnh dao  ned ngued d%r thi cong tác và lath dto ban tuyén giáo qun üy, 
huyn üy, thj üy, dàng üy trirc thuOc  Thành üy). 

H so g11i v Phông Tuyên truyn — Tong hp, Ban Tuyên giáo Thành üy Ha 
Ni (so 9 Ngô Quyên, Hoàn Kiêm, Ha Ni) trithc ngày diên ra Hi thi 15 ngày; 
dng thed giri file dê cixang qua dja chi email: phongttbtgtu gmail.com. 

4. Ban Tuyên giáo Thành ily 

- Phông Tuyên truyn — Tng hçp 1p dr toán kinh phi cho Hi thi So kháo 
và Chung khào Thành phO. 

- Thành 1p Ban T chirc, Ban Giám khào Hi thi cp Thành ph; chun bj 
ni dung, chuang trInh lam vic cüa Hi thi và chi dao  toàn b Hi thi. 

- Chun bj các van bàn phiic vii cho Hi thi, t chiirc rut kinh nghiêm sau Hôi thi. 

- Phi hcip ved cac qun üy, huyn üy, thj üy, Dáng üy trirc thuc Thành ñy 
tO chüc Hi thi tao  diêu kin giüp các doàn ye d? thi và các diêu kin khác phic v 
HOi thi. 

- Giao Phông Tuyên truyn — Tng hçip là du mé,i chü trI, phi hçp ved Van 
phông Ban và các don vj có lien quan tham muu chuân bj mçi diêu kin can thit, 
to chirc Hi thi nghiêm tic, khoa h9c, dat  kêt qua tot. 

Trong qua trmnh trin khai, n&l có vung mac, d nghj Ban Tuyên giáo các qun 
üy, huyn üy, thj üy, Dng üy trirc thuc Thành üy báo cáo ye Ban Tuyên giáo Thànhüy 
(qua Phông TuyOn truyên - DT 0385741182) dê ci1ng phôi hçip thirc hin.I. 

K/T TRIJONG BAN 
Ned nhân:  
- Die TriRmg Ban (de b/c), 
- Thuing tr%rc các qun, huyn, thj üy, dãng üy 
true thuôc Thành Uy, 

- Ban Tuyên giáo các qun, huyn, thj üy, 
dãng Uy tnrc  thuOc Thành üy (dê tih), 

-LuuVT,TT-TH. 
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DANH SACH CAC IRIN VI THAM Dli' VONG SC KHAO 
119! Till BAO CÁO VIEN GIOI CAP THAN!! PHO - CUM I 

(Kern theo Ke hoqch s OS K[-I/BTGTU, ngàjjJ'O2/2O2] cia Ban Tuyên giáo Thành i'iy Ha N) 

TT TEN DON V! 

1.  BaDInh 
2.  CuGiy 

3.  DéngDa 

4.  HàDông 
5.  Hai Ba Trixng 
6.  Hoàn Kim 
7.  Hoàng Mai 
8.  Long Biên 
9.  NamTirLiêm 
10.  Thanh Xuân 



DANH SACH CAC DON VI THAM Dli' VONG S( KHAO 
HQI Tifi BAO CÁO VIEN GIOI CAP THANH PHO - CVM II 

('Kern theo K hogch sc4 OS- Kff/BTGTU ngà5/O2/2O21 cña Ban Tuyên giáo Thành iy  Ha Ni) 

STT TEN DON VI 

1 ScinTây 

2 Dan Phixçing 

3 DôngAnh 

4 GiaLâm 

5  HoàiDirc 

6 MêLinh  

7 Phic Th9 

8  BcTüLiêm  

9  TâyH  

10 SócScin 



DANH SACH CAC DON V4 THAM D VONG SO KIIAO 
HO! THI BAO CÁO VIEN GIOI CAP THANH PHO - CUM III 

(Kern theo KI hoQch scOf KJ-I/BTGTU ngày2j702/2021 cia Ban Tuyên giáo Thành iy Ha Ni,) 

TT TEN DON VI 

1 M5Düc 
2 Phü Xuyên 
3 BaVI 
4 Thach Tht 

5 Thanh Oai 
6 Thanh TrI 

7  Thuing TIn 
8 T'fngHoà 
9 Quc Oai 
10 ChuangM5 



DANII SACH CAC JJO'N VI THAM DL' VONG S( KIIAO 
HQI Tifi BAO CÁO 'lIEN GIOI CAP TIIANH PRO - CVM iv 

(Kern theo KI hoqch sóO9- KR/B TGTU nga27O2/2O21 cüa Ban Tuyên giáo Thành zy Ha N.5i) 

STT TEN1XNV! 

1  Dng üy KMi các Cu quan Thãnh phó 

2 Dãng u COng an Thành pM 

3 Dàng Uy các Khu Cong nghip và Ch xut Ha Ni 

4 DU Ciic I-Iái quan TP 

5 DU Khôi COng nghip 

6 DU Kh& các Tnxông Di h9c - Cao däng BN 

7  DUDHQuocgiaHN 

8 DU Khôi Doanh nghip HN 

9  DUTôngCtyDin1ircHN 

10 DànguBTu1nhThüdo 
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DANH SACH CAC DN V THAM IMJ' VONG S KIIAO 
HO! Till BAO CÁO VIEN GIOI CAP THANH PHO - CUM V 

(Kern theo Id hogch sá03- KFJ/BTGTU, ngà25'O2/2O2] cüa Ban Tuyên giáo Thành iiy Ha Ni) 

STT TEN DON VI 

1 DUTngCôngtyDu&PháttiiánnhàllNHANDICO) 

2 DUTôngCongtyDuphthênhtngdothj (LJDIC) 

3 DUTôngCtyVntáiHN 

4 DUTigctyDu1jchHN 

5 DUTig ' Thng mi HN ET 

6 DU Tng Cong ty Co kM Xay dmg - CTCP 

7  DU Tng Cty Du tu Nuâc & Môi truông VN - CTCP (VIWASEEN) 

8 DU Tong ' P Xut nh.p kh & XD VietNam 

9 DU Tng Cty XD HN CTCP 

10 DU C.ty CP tp doàn Cienco 4 
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