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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Phong Thổ, ngày      tháng 7 năm 2020 

THỂ LỆ 

Hội thi “Dân vận khéo” khối chính quyền 
huyện Phong Thổ lần thứ II, năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND 
tỉnh Lai Châu về tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” khối chính quyền tỉnh Lai Châu 
lần thứ II, năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của Chủ tịch UBND 
huyện Phong Thổ về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” khối 
chính quyền huyện Phong Thổ lần thứ II, năm 2020; 

 Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi “Dân vận khéo” khối chính 
quyền huyện Phong Thổ lần thứ II, năm 2020, gồm các nội dung như sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng 

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công 
tác tại các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và 
UBND các xã, thị trấn (gọi chung là các cơ quan, đơn vị). 

2. Số lượng 

- Đối với UBND cấp xã: Mỗi đơn vị UBND xã, thị trấn thành lập 01 đội dự thi.  

- Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện: Căn cứ tình hình 
thực tế các cơ quan, đơn vị cấp huyện chủ động liên kết lập thành các đội ghép 
giữa các cơ quan, đơn vị (theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 
29/5/2020 của UBND huyện Phong Thổ). 

- Mỗi đội dự thi gồm 05 thành viên chính thức.  

Ngoài số lượng thành viên chính thức, các đội có thể huy động thêm các 
thành viên khác (thuộc biên chế của các cơ quan trong cùng đội thi, không lấy 
người ngoài đội) để hỗ trợ trong phần thi chào hỏi và phần thi tiểu phẩm “Dân vận 
khéo” (Số lượng không quá 10 người).  

Riêng các xã, thị trấn được phép tuyển chọn thành phần tham gia Hội thi là 
công chức, viên chức trong các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và 
Đào tạo đóng trên địa bàn xã nhưng tối đa không quá 03 người. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Hội thi sẽ được tổ chức trong thời gian 03 ngày (Dự kiến từ ngày 
14/8/2020 đến 16/8/2020). 

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện Phong Thổ 
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II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung thi 

- Tìm hiểu các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Các quy định về thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế tiếp công dân; Quy tắc ứng xử của cán bộ, 
công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính và một số quy định về chính 
sách phát triển nông nghiệp, nông thôn mới tỉnh Lai Châu. 

- Vận dụng các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước để xử lý các tình huống nảy sinh trong công tác và đời 
sống xã hội ở cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2. Hình thức, cách tổ chức thi 

Tổ chức thi theo đội, đan xen giữa các phần thi. Mỗi đội phải trải qua 03 
phần thi như sau: 

2.1. Phần 1: Phần thi chào hỏi 

- Các đội dự thi giới thiệu (theo thứ tự bốc thăm) tóm tắt về cơ quan, đơn vị, 
địa phương; những kết quả nổi bật trong công tác dân vận chính quyền của cơ 
quan, đơn vị, địa phương và các thành viên tham gia Hội thi.  

- Khuyến khích các đội thông qua các hình thức sân khấu hóa (hò, vè, thơ, 
ca, tấu, hài, tiểu phẩm...).  

- Thời gian thi: Tối đa 07 phút. 

2.2. Phần 2: Thi kiến thức 

Đại diện các đội bốc thăm gói câu hỏi gồm 01 câu hỏi lý thuyết và 01 câu 
hỏi xử lý tình huống, người dẫn chương trình đọc gói câu hỏi, các thành viên trong 
đội thảo luận trong thời gian không quá 01 phút và cử người đại diện trả lời. Thời 
gian trả lời cả 02 câu hỏi tối đa không quá 10 phút (tính từ khi bắt đầu trả lời câu 
hỏi). 

 Lưu ý: Do bộ câu hỏi phần thi kiến thức dài, vì vậy Ban tổ chức không 
gửi qua đường công văn mà gửi vào địa chỉ hòm thư công vụ của các cơ quan, 
đơn vị và đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện, đề nghị các đơn vị tải bộ 
câu hỏi trên về tham khảo. 

2.3. Phần 3: Thi tiểu phẩm “Dân vận khéo” 

- Các đội thi tiểu phẩm “Dân vận khéo” bằng hình thức sân khấu hóa thông 
qua tiểu phẩm tuyên truyền về điển hình, cách làm hay trong công tác dân vận 
chính quyền.  

- Thời gian cho phần thi tiểu phẩm tối đa 15 phút.  

Lưu ý: Yêu cầu các Đội thi gửi kịch bản phần thi tiểu phẩm và tóm tắt nội 
dung kịch bản khoảng 20 dòng về Ban Tổ chức Hội thi (qua phòng Nội vụ huyện) 
trước ngày 04/8/2020 để duyệt nội dung. Đội dự thi không gửi sẽ không có điểm nội 
dung, gửi không đúng thời hạn theo quy định bị trừ 05 điểm ở nội dung. 

Cách tổ chức: 

- Hội thi sẽ diễn ra 02 vòng thi với 03 phần thi; 
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+ Vòng 1: Các đội thực hiện phần thi chào hỏi theo thứ tự bốc thăm. 

+ Vòng 2: Diễn ra 02 lượt thi, đan xen giữa các phần thi: 

Lượt 1: Các đội có số báo danh lẻ thực hiện phần thi Kiến thức. Các đội có 

số báo danh chẵn thực hiện phần thi Tiểu phẩm.  

Lượt 2: Các đội có số báo danh lẻ thực hiện phần thi Tiểu phẩm. Các đội có 

số báo danh chẵn thực hiện phần thi Kiến thức. 

III. THANG ĐIỂM, CÁCH CHẤM ĐIỂM, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

 1. Thang điểm: Tổng cộng 03 phần thi tối đa là 100 điểm; cụ thể thang 

điểm cho từng phần như sau: 

 a) Phần giới thiệu, chào hỏi: 10 điểm. Cần đảm bảo những yêu cầu sau: 

 - Giới thiệu về đội thi đầy đủ, ý nghĩa, đúng chủ đề. 

 - Hình thức thể hiện ấn tượng, hấp dẫn, diễn xuất tốt. 

 - Trang phục đẹp, phù hợp, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc. 

b) Phần thi kiến thức: 40 điểm.Trong đó: 

 - Nội dung 1: Trả lời câu hỏi lý thuyết 15 điểm. Cần đảm bảo những yêu 

cầu sau: 

 + Trả lời đúng, đủ theo đáp án. 

 + Liên hệ thực tiễn sâu sắc, thuyết phục. 

 + Trả lời lưu loát, mạch lạc, lô gích, tự tin, truyền cảm.  

 - Nội dung 2: Xử lý tình huống 25 điểm. Cần đảm bảo những yêu cầu sau: 

 + Giải quyết được tình huống đề ra; Đúng theo đáp án. 

 + Sáng tạo, “khéo” vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác 

dân vận vào xử lý tình huống.  

 + Trả lời lưu loát, lô gích, có sức thuyết phục. 

 c) Phần thi tiểu phẩm mô hình “Dân vận khéo”: 50 điểm. Cần đảm bảo 

những yêu cầu sau: 

 + Nội dung: Đúng chủ đề, nội dung tuyên truyền phong phú.  

Tiểu phẩm làm nổi bật được các điển hình, cách làm hay trong công tác dân 

vận chính quyền, mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với thực tế, thuyết phục; thể 

hiện được “Cái khéo” trong công tác vận động, có sức lan tỏa trong thực tiễn và 

mang lại hiệu quả thiết thực được Nhân dân, cộng đồng dân cư thừa nhận. 

 + Trang phục đẹp, phù hợp bản sắc văn hóa các dân tộc; dàn dựng công phu; 

đạo cụ minh họa sinh động. 

 + Các thành viên tự tin, diễn xuất tốt, hấp dẫn, truyền cảm.  
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2. Cách chấm điểm 

- Ban Giám khảo chấm điểm độc lập theo thang điểm và phiếu chấm điểm 
cho từng phần thi do Ban Tổ chức Hội thi ban hành, Tổ thư ký chịu trách nhiệm 
tổng hợp điểm của các thành viên Ban Giám khảo. 

- Đối với phần thi chào hỏi các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm không 
chênh lệnh nhau quá 1,5 điểm. 

- Đối với phần thi trả lời câu hỏi lý thuyết các thành viên Ban Giám khảo 
chấm điểm không chênh lệnh nhau quá 1,5 điểm; phần thi xử lý tình huống các 
thành viên Ban Giám khảo chấm điểm không chênh lệnh nhau quá 2 điểm. 

- Đối với phần thi tiểu phẩm, các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm 
không chênh lệnh nhau quá 4 điểm. 

Nếu vượt quá số điểm nêu trên Tổ thư ký báo cáo Ban Giám khảo để hội ý. 
Trường hợp không thống nhất được điểm chênh lệch, Trưởng ban Giám khảo sẽ là 
người đưa ra quyết định cuối cùng. 

3. Quy định trừ điểm 

- Đối với phần chào hỏi, giới thiệu, quá 01 phút (từ giây thứ 01-60) bị trừ 1,0 
điểm, quá 02 phút trở lên (từ giây thứ 61-120), trừ 2,0 điểm. 

- Đối với phần thi trả lời câu hỏi lý thuyết và xử lý tình huống: 

+ Các đội được đổi câu hỏi 01 lần và bị trừ 5,0 điểm cho mỗi lần đổi.  

+ Nếu thời gian trả lời quá 01 phút (từ giây thứ 01-60) bị trừ 1,0 điểm, quá 
02 phút trở lên (từ giây thứ 61-120), trừ 3,0 điểm. 

- Đối với phần thi tiểu phẩm, quá 01 phút (từ giây thứ 01-60), trừ 2,0 điểm; 
quá 02 phút (từ giây thứ 61-120), trừ 5,0 điểm; quá 03 phút trở lên (từ giây thứ 121 
trở đi), trừ 10 điểm. 

 4. Cách tính điểm để xếp loại  

 - Điểm của mỗi đội thi là tổng điểm trung bình cộng của các thành viên Ban 
giám khảo ở mỗi phần thi. Tổng số điểm thi của các đội thi là điểm của 03 phần 
thi.  

 - Xếp loại: Lấy điểm từ cao xuống thấp để chọn trao giải. Trường hợp các 
đội có tổng số điểm bằng nhau thì ưu tiên đội có điểm thi phần thi tiểu phẩm mô 
hình “Dân vận khéo” cao hơn thì xếp trên; nếu các đội có điểm thi phần thi tiểu 
phẩm bằng nhau thì ưu tiên đối với đội lần lượt có điểm thi phần thi kiến thức và 
phần thi giới thiệu cao hơn xếp trên. (Nếu các đội thi có số điểm phần thi kiến thức 
và tiểu phẩm, giới thiệu bằng nhau sẽ bốc thăm và trả lời câu hỏi phụ của Ban 
giám khảo, đội nào đạt điểm trả lời câu hỏi phụ cao hơn sẽ được chọn). 

5. Cơ cấu giải thưởng:  

- Giải chính thức, bao gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba và 13 giải 
Khuyến khích. 

- Giải phụ bao gồm: 

+ 01 giải phần thi chào hỏi hay nhất. 
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+ 01 giải phần thi kiến thức hay nhất. 

+ 01 giải phần thi tiểu phẩm xuất sắc nhất. 

- Ban tổ chức sẽ tặng cờ lưu niệm cho tất cả các đội về dự thi. 

 - Các đội thi đạt giải được Ban Tổ chức trao Giấy Chứng nhận và tiền mặt 

tương ứng với mỗi giải thưởng theo cơ cấu, trị giá giải thưởng như sau: 

- Giải chính thức: 

 + 01 Giải nhất: 3.000.000 đ 

 + 02 Giải nhì: 2.000.000 đ/giải 

 + 03 Giải ba: 1.500.000 đ/giải  

 + 13 Giải khuyến khích: 800.000 đ/giải 

- Giải phụ cho tập thể: 03 giải: trị giá 300.000 đ/giải 

+ 01 giải dành cho phần thi chào hỏi hay nhất; 

+ 01 giải dành cho phần thi kiến thức hay nhất; 

+ 01 giải dành cho phần thi tiểu phẩm xuất sắc nhất; 

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

 1. Đối với Ban tổ chức Hội thi, Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban 

Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ dẫn chương trình, Tổ phục vụ Hội thi 

Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Thông báo phân 

công nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” khối chính quyền huyện 

Phong Thổ lần thứ II, năm 2020.  

 2. Đối với các đội thi 

- Mỗi đội dự thi cử 01 đồng chí làm đội trưởng là lãnh đạo các cơ quan hoặc 

lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị mình và 

Ban tổ chức Hội thi về việc quản lý thí sinh, đi lại, ăn ở, đảm bảo an toàn cho thí 

sinh đội mình. 

 - Các đội tự lo kinh phí, phương tiện đi lại, ăn, nghỉ, tập luyện của đội mình 

trước, trong và sau Hội thi. 

 - Các đội tập trung về dự thi đúng thành phần đã đăng ký, đúng thời gian và 

địa điểm quy định (có thông báo thời gian cụ thể sau), nếu vắng mặt khi khai mạc 

Hội thi sẽ không được tham dự Hội thi. Nếu đến lượt dự thi theo thứ tự đã bốc 

thăm, các đội không đảm bảo thời gian vào chậm từ 3-5 phút sẽ bị trừ 10 điểm, từ 

06 phút trở lên thì mất quyền thi. 

 - Trước Hội thi 1/2 ngày, Đội Trưởng của các đội tham gia dự thi tập trung 

tại địa điểm thi để Ban tổ chức Hội thi quán triệt chương trình, thời gian, tổ chức 

bốc thăm số báo danh; khớp nhạc các phần thi năng khiếu, tổng duyệt Hội thi. 
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 - Các đội thi phải đeo đúng số báo danh của đội mình, khi thực hiện các 
phần thi lý thuyết và xử lý tình huống thí sinh tuyệt đối không được mang theo tài 
liệu, không được sử dụng các thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong 
phần thi. 

- Để Hội thi diễn ra liên tục, hạn chế tối đa thời gian chống, Ban Tổ chức đề 
nghị các đội dự thi chuẩn bị sẵn sàng về thi sinh và các đạo cụ để biểu diễn, khi 
đoàn trước đang thực hiện phần thi, đoàn sau phải làm tốt công tác chuẩn bị. 

 - Các đội thi xong phải có mặt tại hội trường để cổ vũ cho các đội thi sau. 
Nếu đội nào vi phạm quy định này sẽ bị trừ điểm vào thành tích chung. 

 - Tất cả các thí sinh dự thi phải mặc gọn gàng; đẹp, phù hợp. (khuyến khích 
trang phục dân tộc). 

- Trong quá trình tham gia Hội thi, thí sinh đội nào vi phạm các quy định 
trên, tùy từng trường hợp Ban Tổ chức sẽ trừ điểm hoặc hủy kết quả ở phần thi đó 
hoặc có thể không được tính kết quả thi.  

- Các đơn vị và thí sinh tham gia Hội thi khi có ý kiến thắc mắc hoặc đề 
xuất những vấn đề liên quan đến Hội thi phải báo cáo bằng văn bản hoặc phản 
ánh trực tiếp với Trưởng đoàn, Trưởng đoàn báo cáo với Ban Tổ chức, không 
phát ngôn tùy tiện. 

 3. Đối với khán giả và cổ động viên 

 Yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các quy định chung của Hội thi, giữ trật tự, cổ 
vũ nhiệt tình, vô tư, lành mạnh (Không được tặng hoa trong khi thí sinh đang thực 
hiện các phần thi, chỉ được tặng hoa khi trao giải cho các đội). 

 Trên đây là Thể lệ Hội thi “Dân vận khéo” khối chính quyền huyện Phong 
Thổ lần thứ II, năm 2020. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các đội tham gia Hội thi 
thực hiện nghiêm túc, đúng thể lệ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 
vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Hội thi để điều chỉnh, bổ 
sung Thể lệ cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (B/c);  

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Các đội thi; 

- Thành viên Ban Tổ chức Hội thi; 

 - Tổ thư ký, Tổ dẫn chương trình; Tổ phục vụ Hội 

thi; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI 
 TRƯỞNG BAN 

  
 
 
 
 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Mai Thị Hồng Sim 
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