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HOẠCH
Tổ ứ Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
của cán bộ, giáo viên Ng n G o ụ
Đ o ạo Ho ư n m ọc 2021-2022
I ỤC Đ CH YÊU CẦU
- Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một
hoạt động chính trị - xã hội, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và
học sinh toàn ngành về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của
Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao chất lượng học tập tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường; cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua Hội thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý
thức, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành.
- Câu chuyện kể về Bác cần đảm bảo tính trung thực, khách quan, giản dị,
mộc mạc gần gũi với hình ảnh Bác trong cuộc sống thường ngày.
- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức, tránh khoa
trương; tổ chức nghiêm túc, phù hợp với đối tượng dự thi. Nội dung thi phải bám
sát với những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đang được tuyên truyền,
giảng dạy trong các nhà trường.
II ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỘI THI
1. Đố ượng
Là cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở trong toàn huyện.
2. Số lượng
- Cấp cụm trường: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ hoặc giáo viên tham gia.
- Chung kết cấp huyện: Mỗi cụm chọn 01 tiết mục đạt giải Nhất, 01 giải
Nhì, 01 giải Ba.
3. Thờ g n đị đ ểm tổ chức Hội thi cấp huyện
(có thông báo sau).
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
Các đội tuyển tham gia các phần thi như sau:
1. Phần 1: Tự giới thiệu
- Thời gian quy định không quá 5 phút
- Mỗi thí sinh tự chọn hình thức giới thiệu về bản thân và đơn vị mình có thể
kết hợp trình chiếu video clip minh họa hoặc dàn dựng dưới hình thức một tiểu
phẩm (có thể là kịch, ca kịch, ...)
2. Phần 2: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Thời gian quy định: Tối đa là 8 phút
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- Thí sinh trình bày câu chuyện kể về tấm gương, đạo đức của Bác trên cơ sở
đề cương đã chuẩn bị và gửi trước cho Ban Tổ chức Hội thi. Câu chuyện kể phải
có phần mở đầu dẫn chuyện, phần kết chuyện (nêu ý nghĩa, bài học, liên hệ thực
tiễn với bản thân và đơn vị).
- BTC khuyến khích các thí sinh sáng tạo về hình thức thể hiện, minh họa lời
kể bằng phim tư liệu về Bác, hát múa, hoạt cảnh ... minh họa phải chuẩn xác, cô
đọng, xúc tích, ý nghĩa.
3. Phần 3: Trả lời câu hỏi
Mỗi thí sinh tham gia trả lời 02 câu hỏi của Ban giám khảo đưa ra. Thời gian
trả lời câu hỏi của thí sinh trong 3 phút. Nội dung câu hỏi xoay quanh vấn đề thân
thế, sự nghiệp, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
IV. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
Các thí sinh sử dụng tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành.
V. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT GIẢI
1. Cách thức đánh giá
- Phần thi tự giới thiệu được đánh giá theo thang điểm 10 và tính hệ số 1
trong tổng số điểm thi.
- Phần thi Kể chuyện tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được
đánh giá theo thang điểm 10 và tính hệ số 2 trong tổng số điểm thi.
- Phần thi trả lời câu hỏi được đánh giá theo thang điểm 10. Mỗi câu hỏi trả
lời đúng được 5 điểm và tính hệ số 1 trong tổng số điểm thi.
- Mỗi phần thi của thí sinh có ít nhất từ ba giám khảo trở lên chấm điểm độc
lập.
2. Xét giải
Dự kiến cơ cấu giải cấp huyện như sau:
- 01 giải Nhất
- 01 giải Nhì
- 02 giải Ba
Ngoài ra, căn cứ theo tình hình thực tế, Ban Tổ chức có thể có thêm các giải
phụ: Phần thi tự giới thiệu hay nhất; Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh tốt nhất.
VI. LỊCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ
1. Thờ g n đ ng ký
ổ chức Hội thi cấp cụm rường
- Thời gian: do cụm trưởng thống nhất và quyết định tổ chức xong trước
ngày 11/11/2021.
- Các đơn vị nộp danh sách cán bộ, giáo viên đăng ký dự thi cấp cụm về cho
cụm trưởng.
2. Thi cấp cụm
a. Cụm Phía Bắc (cụm 1)
- Gồm các trường
+ MN, TH, THCS Trường Yên.
+ MN, TH, THCS Ninh Hòa.
+ MN, TH, THCS Ninh Giang.
+ MN, TH, THCS Ninh Khang.
+ MN, TH, THCS Ninh Mỹ.
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+ MN, TH thị trấn Thiên Tôn
+ THCS Đinh Tiên Hoàng.
- Địa điểm tổ chức: Tại Nhà đa năng Trường TH Trường Yên.
- Phân công nhiệm vụ
+ Cụm trưởng: Hiệu trưởng TH Trường Yên
+ Cụm phó: Hiệu trưởng THCS Trường Yên.
+ Cụm phó: Hiệu trưởng MN thị trấn Thiên Tôn
b. Cụm phía Nam (cụm 2)
- Gồm các trường
+ MN, TH, THCS Ninh Xuân.
+ MN, TH, THCS Ninh An.
+ MN, TH, THCS Ninh Vân.
+ MN, TH, THCS Ninh Thắng.
+ MN, TH, THCS Ninh Hải
- Địa điểm tổ chức: Tại Nhà đa năng Trường TH Ninh Thắng.
- Phân công nhiệm vụ
+ Cụm trưởng: Hiệu trưởng THCS Ninh Thắng.
+ Cụm phó: Hiệu Trưởng trường TH Ninh Thắng.
+ Cụm phó: Hiệu Trưởng trường MN Ninh Thắng.
3. Yêu cầu
Cụm trưởng có trách nhiệm
- Báo cáo lịch thi cụ thể của cụm mình về Phòng GD&ĐT trước ngày thi
là 1 tuần.
- Tổ chức triển khai Hội thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng
các quy định phòng chống dịch Covit 19 theo quy định.
- Sau khi thi xong: tổng hợp kết quả điểm, lập biên bản tổng kết cụm.
Mỗi cụm chọn 01 tiết mục đạt giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba cụm về thi
chung kết cấp huyện (kèm đề cương câu chuyện kể tại Hội thi. Đề cương chuẩn bị
không dài quá 4 trang giấy khổ A4, có chú thích xuất xứ câu chuyện). Nộp các câu
hỏi, đáp án phần 3: Trả lời câu hỏi của cụm mình.
- Các cụm nộp hồ sơ về phòng GD&ĐT trước ngày 12/11/2021 (đ/c Phạm
Thị Huyền Chang, email phamchang86@gmail.com) một bản qua file mềm và
một bản in có dấu xác nhận của cụm trưởng.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 Đối với p òng GD&ĐT
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo Hoa Lư
năm học 2021-2022.
- Tuyển chọn những thí sinh ưu tú, đại diện cho Ngành GD&ĐT Hoa Lư
tham gia Hội thi cấp tỉnh theo đúng quy định.
- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để dự thi Hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao.
2 Đối với các rường MN, TH, THCS
- Tích cực tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của cuộc thi nhằm tạo hiểu biết
sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành về cuộc đời, sự nghiệp, tư
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tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao chất
lượng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Cử cán bộ, giáo viên tham gia Hội thi với tinh thần nhiệt, tích cực, trách
nhiệm cao.
- Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên tham gia thi và đạt
kết quả cao.
Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán
bộ, giáo viên năm học 2021-2022 là một hoạt động chính trị - xã hội quan trọng
của ngành, đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS nghiêm túc triển khai
và thực hiện Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS;
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, C.

TRƯỞNG PHÒNG

Đ n T ị Bích Huệ
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