
Văn phòng Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp

Kế hoạch số 20/KH-TTVH, ngày 29/01/2007 về Tổ chức Hội thi Báo cáo viên
“Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/1/2007 của Bộ Chính trị về tổ chức
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp
tục thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng khoá IX về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ
Chí Minh trong giai đoạn mới”; thực hiện chương trình công tác của Ban Tư
tưởng - Văn hoá Trung ương năm 2007;
Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hướng dẫn kế hoạch tổ chức “Hội thi Báo cáo
viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
l. “Hội thi Báo cáo viên giỏi kể chuyện vế tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là
một hoạt động chính trị - xã hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong cuộc
vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh”, nhằm tuyên
truyền sâu rộng trong toàn xã hội về tư tưởng đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông qua tổ chức Hội thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn
luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh
niên, học sinh... đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ
tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội X của Đảng, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.
2. Nội dung và chủ đề của Hội thi Báo cáo viên là kể chuyện về tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, có trong các tài liệu và ấn phẩm được phát hành chính thức. Chuyện
kể mang tính chân thực, khách quan, sinh động, hấp dẫn về tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.
3. Hội thi Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các
cấp, các ngành cần được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, sinh động, phong
phú, đa dạng về nội dung, tránh hình thức; thực hiện đúng tiến độ và thời gian.
Việc bình chọn, đánh giá kết qủa đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, khách
quan, tạo ra không khí sôi nổi, hào hứng trong việc tuyên truyền học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Công tác tuyên truyền Hội thi cần được quan tâm chu đáo và được tổ chức tốt từ
cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Các cơ quan báo chí, đài phát thanh
truyền hình các địa phương và trung ương có kế hoạch tuyên truyền về Hội thi, gắn
với tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, biểu dương người tốt, việc tốt.
Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã và Đảng uỷ trực thuộc
Trung ương có kế hoạch sử dụng những câu chuyện hay, bài thi chất lượng tốt cho
việc tuyên truyền trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”.
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II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Nội dung thi
- Nội dung kể chuyện về đạo đức Hồ Chí Minh rất phong phú, đa dạng, các bài thi
cần thể hiện được một trong những nội dung chủ yếu sau:
+ Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, nêu tấm
gương suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp, giải phóng con người.
+ Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của ý chí, nghị lực và tinh thần yêu nước nồng
nàn.
+ Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một con người tuyệt đối tin tưởng và kính
trọng nhân dân.
+ Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung,
nhân hậu hết mực con người.
+ Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức chí công vô tư, đời sống trong sáng, nếp sống
giản dị và đức khiêm tốn, trung thực, chân thành.
Mỗi báo cáo viên có thể lựa chọn từ l - 2 câu chuyện thể hiện nội dung trên để đăng
ký dự thi.
2. Tài liệu
Báo cáo viên dự thi được sử dụng các tài liệu về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đã
được phát hành, phổ biến chính thức.
3. Về hình thức tổ chức Hội thi
a) Phần kể chuyện
Kể chuyện là hình thức chủ yếu của Hội thi. Báo cáo viên, tuyên truyền viên dự thi
có thể kể từ 1 - 2 câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở đề
cương được chuẩn bị chu đáo và gửi trước cho Ban tổ chức Hội thi. Đề cương
chuẩn bị không dài quá 4 trang in (khổ A4), có chú thích xuất xứ câu chuyện. Thời
gian kể chuyện không quá 20 phút.
- Cần xác định đối tượng nghe kể chuyện.
b) Trả lời câu hỏi phụ
- Ngoài phần thi kể chuyện, mỗi báo cáô viên cần phải trả lời câu hỏi phụ xung
quanh chủ đề về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạo đức của
Người.
c) Đánh giá kết quả
Điểm bài thi được tính theo thang điểm l0. Điểm kể chuyện: hệ số 3; điểm đề
cương: hệ số2; điểm trả lời câu hỏi phụ: hệ số 1.
- Hội thi có thể tổ chức tại các cơ sở trường học, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho
nhân dân cùng dự nghe để hội thi sôi động, hào hứng.
4. Cấp tổ chức Hội thi và đối tượng dự thi
a) Hội thi cấp quận, huyện, thị xã
- Ban Tuyên giáo cấp quận, huyện, thị xã và tương đương tổ chức Hội thi.
- Đối tượng dự thi là báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở được các cấp uỷ lựa
chọn, giới thiệu và đăng ký dự thi.
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- Lấy cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân làm đối tượng kể chuyện. Thời
gian tổ chức Hội thi: 2 ngày
b) Hội thi cấp tỉnh, thành phố:
- Ban Tuyên giáo, Trung tâm thông tin công tác tư tưởng các tỉnh, thành phố, Ban
Tuyên huấn các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, đảng uỷ khối và các đảng uỷ trực
thuộc Trung ương tổ chức Hội thi.
- Đối tượng dự thi ở các tỉnh, thành phố phải là báo cáo viên, tuyên truyền viên
xuất sắc được lựa chọn qua hội thi cấp quận, huyện, thị xã.
- Đối với đảng uỷ khối và đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đối tượng dự thi phải là
báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp uỷ lựa chọn, giới thiệu và đảng uỷ dự thi.
Tuỳ theo đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị đối tượng tham dự hội
thi cấp tỉnh, thành phố và tương đương khoảng 20 - 25 người.
Thời gian tổ chức hội thi 2 ngày.
Mỗi tỉnh, thành phố và đảng uỷ trực thuộc Trung ương lựa chọn l đến 3 báo cáo
viên xuất sắc nhất giới thiệu tham dự Hội thi cấp khu vực. Các tỉnh, thành phố lớn
(Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...) có thể lựa chọn, giới thiệu từ 3 đến 4 báo cáo viên dự
thi, riêng Đảng uỷ Công an và Đảng uỷ Quân đội được chọn báo cáo viên xuất sắc
đăng ký dự thi cấp khu vực.
c) Hội thi cấp khu vực: Được tổ chức sau Hội thi cấp tỉnh, thành phố và đảng uỷ
trực thuộc Trung ương.
Hội thi khu vực được phân công như sau:
+ Khu vực I (khu vực phía bắc), gồm các tỉnh, thành phố phía bắc (từ Hà Tĩnh trở
ra).
+ Khu vực II (khu vực miền Trung - Tây Nguyên), gồm các tỉnh, thành phố miền
Trung - Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Ninh Thuận)
+ Khu vực III: (khu vực phía nam), gồm các tỉnh, thành phố phía nam (từ Bình
Thuận trở vào).
+ Khu vực khối Trung ương: gồm các đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và
đảng uỷ trực thuộc Trung ương.
- Đối tượng dự thi ở Hội thi cấp khu vực phải là báo cáo viên, tuyên truyền viên đã
dự thi và đạt giải cao trong Hội thi cấp tỉnh, thành phố và tương đương, được Ban
Tổ chức Hội thi xác nhận và giới thiệu đăng ký dự thi.
- Thời gian tổ chức Hội thi khu vực từ l đến 2 ngày, mỗi khu vực lựa chọn từ 5 đến
6 báo cáo viên xuất sắc nhất (đạt giải nhất, nhì, ba) tham gia Hội thi chung khảo
toàn quốc.
d) Hội thi chung khảo toàn quốc (được tổ chức sau hội thi cấp khu vực).
- Đối tượng dự thi gồm 20 - 24 báo cáo viên xuất sắc được tuyển chọn qua Hội thi
cấp khu vực.
- Thời gian tổ chức Hội thi dự kiến 2 ngày.
III- THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC HỘI THI
l. Thời gian tổ chức Hội thi. Từ l/6/2007 đến 19/5/2008, cụ thể như sau:
- Hội thi cấp quận, huyện từ 1/6/2007 đến 31/10/2007.
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- Hội thi cấp tỉnh, thành phố từ 1/11/2007 đến 31/1/2008.
- Hội thi cấp khu vực từ 1/2/2008 đến 30/3/2008.
- Hội thi chung khảo toàn quốc được tổ chức vào dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2008).
2. Ban Chỉ đạo Hội thi:
- Lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương quyết định thành lập Ban Chỉ đạo
Hội thi. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm 01 đồng chí lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn
hoá Trung ương làm Trưởng ban; Phó trưởng ban gồm các đồng chí: Giám đốc
Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, 01 đồng chí Phó Tổng biên tập Báo điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh Văn phòng Ban; ngoài ra còn có một số đồng chí
uỷ viên khác.
Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương giao cho Trung tâm Thông tin công tác tư
tưởng phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam theo dõi, hướng dẫn và
chỉ đạo Hội thi.
- Các quận, huyện, tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương thành lập Ban
Chỉ đạo Hội thi của cấp mình.
3. Ban Tổ chức Hội đồng Giám khảo và Tổ thư ký
a) Ban Tổ chức Hội thi:
- Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện: gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi
dưỡng chính trị, Văn phòng Huyện uỷ, Đài Phát thanh - truyền hình huyện, Phòng
Giáo dục - đào tạo và một số ban, ngành liên quan.
- Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh: gồm lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Thông
tin công tác tư tưởng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đài Phát thanh - truyền hình, báo,
Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục - đào tạo và một số ban, ngành liên quan.
- Ban Tổ chức Hội thi khu vực do một đồng chí lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hoá
Trung ương là Trưởng ban, thành viên gồm: lãnh đạo Trung tâm Thông tin công tác
tư tưởng, Văn phòng Ban, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục -
Đào tạo và một số cơ quan, ban, ngành liên quan.
- Ban Tổ chức Hội thi chung khảo toàn quốc, do một đồng chí lãnh đạo Ban Tư
tưởng - Văn hoá Trung ương làm trưởng ban, thành viên gồm: lãnh đạo Trung tâm
Thông tin công tác tư tưởng, Văn phòng Ban, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Báo điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ
Giáo dục - Đào tạo và một số cơ quan ban, ngành, đoàn thể liên quan.
b) Hội đồng Giám khảo:
- Hội thi cấp huyện, Hội đồng Giám khảo từ 3 đến 5 đồng chí, gồm: Lãnh đạo Ban
Tuyên giáo huyện uỷ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Văn phòng Huyện uỷ và một
số ban, ngành liên quan.
- Hội thi cấp tỉnh, thành phố, Hội đồng giám khảo từ 5 đến 7 đồng chí, gồm: lãnh
đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục - đào tạo và một
số ban, ngành có liên quan.
- Hội đồng giám khảo Hội thi khu vực từ 7 đến 10 đồng chí gồm: Lãnh đạo Trung
tâm Thông tin công tác tư tưởng, Vụ Nghiên cứu giáo dục lý luận (Ban TT - VH
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TW), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Vụ Công tác chính trị Bộ Giáo dục -
Đào tạo; Học viện Báo chí tuyên truyền; Trưởng Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành
phố đăng cai tổ chức Hội thi và một số ban, ngành liên quan. Hội thi khu vực khối
Trung ương có đại diện lãnh đạo Cục Tư tưởng - Văn hoá (Tổng cục Chính trị -
QĐNDVN); Cục Chính trị (Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an) và một số
Ban Tuyên giáo khối Trung ương.
- Hội đồng Giám khảo Hội thi chung khảo toàn quốc gồm l0 đồng chí: 1 đồng chí
lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, đại diện một số cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể có liên quan do Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương chỉ định.
c) Tổ Thư ký:
Căn cứ vào mục đích, yêu cầu tổ chức Hội thi, Tổ Thư ký do Ban Tổ chức Hội thi
chọn và chỉ định.
Hội thi cần chuẩn bị chu đáo các văn bản quy định về tổ chức thi, câu hỏi ứng xử
và đáp án, thang bảng điểm, cách thức chấm thi một cách khoa học rõ ràng và
thống nhất, công bố công khai và thông báo cho mọi người tham dự Hội thi được
biết để bảo đảm công bằng, dân chủ trong các Hội thi.
Ngoài thành phần Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký các Hội thi cần
mời thêm một số đại biểu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và một số báo cáo viên
của các địa phương, đơn vị có người đăng ký dự thi để động viên, cổ vũ các báo
cáo viên, tuyên truyền viên dự thi; đồng thời tạo khí thế sôi nổi góp phần tuyên
truyền cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

IV- KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

- Tại Hội thi cấp huyện, tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ,
Ban Tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ vào số lượng đại biểu,
nội dung chương trình, thời gian tiến hành, dự trù kinh phí tổ chức Hội thi Báo cáo
viên để cấp uỷ duyệt.
- Hội thi ở các khu vực và Hội thi chung khảo ở Trung ương, Trung tâm Thông tin
và công tác tư tưởng và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam lập dự toán kinh phí
bổ sung trong dự toán ngân sách của Ban năm 2007.
Để có thêm nguồn kinh phí làm phần thưởng và tặng phẩm cho báo cáo viên xuất
sắc, các Ban Tuyên giáo có thể vận động các ngành, các cấp, các đơn vị kinh tế,
văn hoá, sản xuất kinh doanh dùng nguồn kinh phí dành cho công tác tuyên truyền
được hỗ trợ cho Hội thi.
Các báo cáo viên xuất sắc tại các Hội thi được tặng giấy khen, bằng khen và phần
thưởng trị giá bằng tiền theo các mức độ như sau:
- Ở cấp huyện: 1 giải nhất trị giá 500.000 đồng; 2 giải nhì trị giá 300.000 đồng/giải;
3 giải ba trị giá 200.000 đồng/giải và một số giải khuyến khích.
+ Ở cấp tỉnh: l giải nhất trí giá l.500.000 đồng; 2 giải nhì trị giá l.000.000
đồng/giải; ba giải 3 trị giá 500.000 đồng/giải và một số giải khuyến khích.
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+ Ở Hội thi khu vực: l giải nhất trị giá 2.000.000 đồng; 2 giải nhì trị giá 1.500.000
đồng/giải, 3 giải ba trị giá 1.000.000 đồng/giải; 4 giải khuyến khích trị giá 500.000
đồng/giải.
+ Tại Hội thi chung khảo ở Trung ương: 1 giải nhất trị giá 3.000.000 đồng; 2 giải
nhì trị gía 2.000.000 đồng/giải; 3 giải ba trị giá 1.000.000 đồng/giải; 4 giải khuyến
khích trị giá 500.000 đồng/giải.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành uỷ, tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc Trung
ương căn cứ vào hướng dẫn của Ban, báo cáo với cấp uỷ và cụ thể hoá kế hoạch tổ
chức Hội thi, thực hiện thống nhất theo đúng mục đích, yêu cầu nội dung và kế
hoạch về thời gian tổ chức Hội thi. Chú ý bảo đảm đúng đối tượng và tiêu chuẩn dự
thi.
- Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam cập nhật thông tin, đăng tải trên
- Các địa phương, đơn vị tổ chức trao đổi kinh nghiệm qua các Hội thi trước đây để
Hội thi lần này đạt kết quả tốt hơn.
- Sau khi tổ chức xong Hội thi, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố và tương
đương, các ngành kịp thời làm báo cáo kết quả gửi về Ban Tư tưởng - Văn hoá
Trung ương hoặc gửi trực tiếp cho Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng, số 2B
Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp báo cáo với lãnh đạo Ban.

KT TRƯỞNG BAN
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