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THỂ LỆ
Hội thi kể chuyện về những điển hình trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch số 83 - KH/HU, ngày 18/2/2020 của Huyện ủy về việc
Thực hiện chuyên đề năm 2020 và chủ đề của tỉnh, huyện trong học tập và làm theo
tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; Kế hoạch số 01-KH/BTCHT, ngày
01/7/2020 của Ban tổ chức Hội thi về kể chuyện những điển hình trong học tập và
làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Hội thi ban hành
Thể lệ nhƣ sau:
I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG THI
1. Nội dung thi
Kể chuyện về những cá nhân điển hình, gƣơng ngƣời tốt, việc tốt (không
đƣợc hƣ cấu) trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đó là những tấm gƣơng tích cực, sáng tạo trong học tập, công tác, lao động sản xuất,
bảo vệ Tổ quốc; công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nƣớc nhớ nguồn; hoạt động từ
thiện, tinh thần tƣơng thân tƣơng ái,… có thật trong cuộc sống ở địa phƣơng, cơ
quan, đơn vị trên địa bàn huyện Hƣơng Sơn.
Các thí sinh phải chuẩn bị kỹ đề cƣơng câu chuyện, đề cƣơng phải đảm bảo
đƣợc những nội dung chính là: Nêu những nét chính về tƣ tƣởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh liên quan đến câu chuyện, nội dung câu chuyện, ý nghĩa rút ra từ
câu chuyện, liên hệ bản thân, địa phƣơng, đơn vị. Sau khi kể xong câu chuyện, thí
sinh sẽ phải trả lời câu hỏi liên quan đến nhân vật đƣợc kể hoặc một nội dung Chỉ thị
05, Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XII), theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên (hoặc
do Ban Giám khảo, Ban Tổ chức trực tiếp hỏi).
2. Hình thức thi
2.1. Thí sinh tham gia dự thi trải qua 3 phần thi:
- Phần 1: Xây dựng đề cương câu chuyện
+ Chuyện kể dự thi phản ánh về những cá nhân điển hình, tiêu biểu mà đƣợc
đăng tải trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, hoặc đã đƣợc địa phƣơng, đơn vị,
quần chúng Nhân dân ghi nhận là điển hình, tiêu biểu thật sự trong học tập và làm
theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Thí sinh dự thi tiếp cận gƣơng điển hình, xây dựng đề cƣơng và viết thành
câu chuyện kể; hoặc chính gƣơng điển hình kể về những cống hiến, những việc làm
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thiết thực của mình trong đời sống thực tiễn tại địa phƣơng, đơn vị. Chuyện kể phải
phản ánh chân thực về nhân vật, sự kiện và mang tính giáo dục sâu sắc.
+ Nhân vật đƣợc kể là công dân đang cƣ trú, công tác trên địa bàn huyện
Hƣơng Sơn; có thành tích tiêu biểu, điển hình hoặc là tấm gƣơng bình dị trong cuộc
sống, có hành động, việc làm cụ thể, có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực trong học tập và
làm theo Bác.
+ Đề cƣơng câu chuyện không quá 04 trang giấy A4 (có thể viết tay hoặc đánh
máy, đóng tập) và gửi về Ban tổ chức cuộc thi.
* Lưu ý: Các gương được thí sinh lựa chọn kể, yêu cầu Đảng ủy cần có sự
thẩm định kỹ và chu đáo.
Phần 2: Kể chuyện
+ Thí sinh phải thể hiện đầy đủ, chính xác nội dung câu chuyện đã đăng ký dự
thi. Thông qua câu chuyện kể, cần rút ra ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và từ đó liên
hệ thực tế với bản thân. Thời gian trình bày tối đa 15 phút.
+ Trong quá trình kể chuyện, thí sinh có thể lồng ghép, dẫn chứng, minh họa
bằng hình ảnh, video, thơ ca, âm nhạc,... để làm sinh động câu chuyện dự thi nhƣng
phải phù hợp với nội dung chuyện kể, tránh phô trƣơng hoặc minh họa không phù
hợp với nội dung chuyện kể (phần kể chuyện và lồng ghép để minh họa cũng phải
nằm trong thời gian 15 phút).
Phần 3: Trả lời câu hỏi
+ Do thành viên Ban Giám khảo hoặc Ban Tổ chức hội thi đặt ra: Nội dung
câu hỏi liên quan trực tiếp đến câu chuyện, đến nhân vật đƣợc kể hoặc một nội dung
nào đó của chuyên đề trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XII).
+ Thí sinh đƣợc chuẩn bị và trả lời câu hỏi không quá 05 phút.
2.2. Hội thi tổ chức 2 vòng:
- Vòng thi thứ nhất: Tại các Đảng bộ xã, thị trấn; các Đảng bộ cơ quan, trƣờng
học trực thuộc Huyện ủy (các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy không tham gia hội thi).
Trên cơ sở kế hoạch của huyện, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, thể lệ cho phù hợp với
đơn vị mình. Kết quả, lấy giải nhất tham gia Hội thi cấp huyện.
- Vòng thi chung kết tại huyện: Đảng ủy các xã, thị trấn, Đảng ủy cơ quan,
trƣờng học lấy thí sinh đạt giải nhất tham dự.
2.3. Kết quả thi:
Kết quả thi đƣợc chấm theo thang điểm 10, trong đó:
- Phần đề cƣơng: Điểm hệ số 2.
- Phần kể chuyện: Điểm hệ số 3.
- Phần trả lời câu hỏi: Điểm hệ số 1.
Kết quả chung là trung bình cộng của 03 phần thi (tổng số điểm chia cho tổng
số ban giám khảo).
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3. Đối tượng dự thi
- Là cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và
các tầng lớp Nhân dân đang học tập, lao động, công tác và sinh sống trên địa bàn
huyện Hƣơng Sơn.
- Thí sinh tham gia cuộc thi tại cơ sở và tại huyện phải là những ngƣời có đạo
đức trong sáng, lối sống lành mạnh, không vi phạm các quy định của Đảng, Nhà
nƣớc, địa phƣơng, đơn vị.
* Các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký không tham
gia dự thi.
II. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI, CHẤM THI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
NHẬN BÀI DỰ THI
1. Quy định về bài dự thi
- Bài dự thi hợp lệ:
+ Chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng Tiếng Việt, hình thức viết tay hoặc đánh máy rõ
ràng, dễ đọc, dễ hiểu. Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa thêm vào
bài dự thi (chú ý ghi rõ nguồn trích dẫn, tác giả của các hình ảnh đó).
+ Đề cƣơng câu chuyện không quá 04 trang giấy A4 (có thể viết tay hoặc đánh
máy, đóng tập) và gửi về Ban tổ chức cuộc thi. Có bìa trƣớc, sau. Bìa trƣớc ghi thứ
tự từ trên xuống nhƣ sau:

Ở trang đầu phải ghi rõ các thông tin cá nhân: Đề cƣơng kể chuyện điển hình
tiên tiến trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Câu
chuyện: (tên câu chuyện); Họ và tên: (ngƣời kể chuyện); Đơn vị: (đơn vị làm việc,
công tác); Đảng bộ (ghi tên: Đảng bộ xã…; Đảng bộ cơ quan… trực thuộc huyện);
Hƣơng Sơn, tháng 7 (8)/2020. Số điện thoại liên hệ.
2. Chấm thi
- Kết quả thi đƣợc chấm theo thang điểm 10, trong đó:
- Phần đề cƣơng: Điểm hệ số 2.
- Phần kể chuyện: Điểm hệ số 3.
- Phần trả lời câu hỏi: Điểm hệ số 1.
Kết quả chung là trung bình cộng của 03 phần thi (tổng số điểm chia cho tổng
số ban giám khảo).
- Tổ chức chấm thi: Cuộc thi ở cấp nào, do cấp đó thành lập Ban Tổ chức Hội
thi (Ban Tổ chức Hội thi thành lập Ban giám khảo, tổ thƣ ký, tổ chức thi, chấm theo tiêu
chí, thang điểm đã đƣợc Ban Tổ chức Hội thi quy định để trao giải tại Hội thi cấp mình).
3. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi
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* Thời gian nhận đề cƣơng: Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức Hội thi công bố
Thể lệ Hội thi (theo Kế hoạch cụ thể của địa phƣơng, đơn vị).
* Thời gian nộp bài dự thi ở cấp huyện: ít nhất trƣớc thời gian 7 ngày diễn ra
Hội thi. Bài dự thi nộp trực tiếp về Ban Tổ chức Hội thi (qua Ban Tuyên giáo Huyện
ủy Hương Sơn, số 121, Đường Nguyễn Tuấn Thiện, Khối 3, Thị Trấn Phố Châu,
Hương Sơn, Hà Tĩnh).
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CẤP HUYỆN
- 01 Giải nhất: giấy chứng nhận + 2.000.000 đồng
- 02 Giải nhì: giấy chứng nhận + 1.500.000 đồng/giải
- 03 Giải ba: giấy chứng nhận + 1.000.000 đồng/giải
- 10 Giải khuyến khích: giấy chứng nhận + 700.000đồng/giải
- Dự kiến Hội thi chung kết và trao giải vào dịp mồng 2/9/2020.
Thể lệ Hội thi này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và đƣợc đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử huyện, Trang Facebook Thông tin Hƣơng Sơn, Bản tin Hƣơng
Sơn... Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ Hội thi chỉ đƣợc thực hiện khi có sự
đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện. Ban Tổ chức Hội thi đề
nghị các Đảng ủy các xã thị trấn; Đảng ủy trực thuộc thông báo, phổ biến rộng rãi
tới tất cả các đối tƣợng dự thi đƣợc biết, tích cực tham gia Hội thi với tinh thần nghiêm
túc, có kết quả cao nhất ./.
BAN TỔ CHỨC HỘI THI CẤP HUYỆN
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