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KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi thuyết trình với chủ đề
“Tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012
__________________

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012, Ban Vì sự tiến bộ của phụ
nữ tỉnh tổ chức hội thi thuyết trình với chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về bình
đẳng giới” năm 2012, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới;
phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và
người lao động, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc chấp
hành các quy định của pháp luật về bình đẳng giới.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong
việc nghiên cứu, tìm hiểu và thi hành pháp luật về bình đẳng giới, đồng thời
tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối
hợp của cơ quan, đoàn thể đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật về bình đẳng giới, góp phần đưa Luật Bình đẳng giới đi vào cuộc
sống.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức với nội dung thiết thực, phù hợp với các đối
tượng cán bộ, công chức, viên chức, phát huy được tính chủ động, sáng tạo,
thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động trong toàn tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức và nội
dung phong phú để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động thấy rõ trách nhiệm của mình và tích cực tham gia dự thi.
- Việc tổ chức Hội thi cần phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và đạt chất
lượng cao.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI
- Cán bộ, công chức và viên chức công tác tại các Sở, ban, ngành, đoàn
thể cấp tỉnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các
huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và những người
trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức hội thi không được dự thi.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THI
1. Nội dung thi
- Thi tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội thông qua ngày
29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007;
- Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới;
- Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các
biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;
- Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về xử
phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.
- Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015.
2. Hình thức thi
Thi theo đội; mỗi huyện, thị xã, thành phố cử 01 đến 02 đội đại diện
tham gia hội thi (mỗi đội dự thi có 05 người gồm cả nam và nữ). Riêng các sở,
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh mỗi đơn vị cử 01 đội (nếu cơ quan không đủ
thành phần tham gia thì có thể ghép chung với đơn vị khác thành 01 đội tham
gia hội thi).
3. Thời gian triển khai kế hoạch hội thi và tổ chức thi
- Thời gian triển khai kế hoạch hội thi và công bố đề thi: Từ ngày ban
hành kế hoạch này.
-Thời gian tổ chức thi: Dự kiến 03 ngày vào tuần 3 của tháng 8/2012
4. Quy chế Hội thi: Văn bản đính kèm.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- 01 giải nhất: Giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh kèm
theo tiền thưởng là 3.000.000đ;
- 01 giải nhì: Giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh kèm theo
tiền thưởng là 2.500.000đ/01 giải;
- 02 giải ba: Giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh kèm theo
tiền thưởng là 2.000.000đ/01 giải;
- 03 giải khuyến khích: Giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh
kèm theo tiền thưởng là 1.000.000đ/01 giải.
Ngoài ra còn có một số giải phụ gồm:
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- 01 giải dành cho thí sinh có phần thi hùng biện hay nhất gồm Giấy
khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh kèm theo tiền thưởng là
1.000.000đ.
- 01 giải dành cho đơn vị có số lượng cổ động viên đông và nhiệt tình
nhất, tiền thưởng là 700.000đ và một số phần quà nhỏ dành cho khán giả trả
lời đúng câu hỏi của BTC trong phần giao lưu với khán giả.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức Hội thi
- Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban VSTBPN tỉnh – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đém, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh – Thành viên;
- Bà Lê Thị Ngọc Loan, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM – Thành viên;
- Ông Nguyễn Xuân Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh – Thành viên;
- Bà Lê Thị Mỹ Lệ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Thành
viên;
- Ông Phan Văn Châu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Thành viên.
2. Ban Giám khảo
- Mời Tiến sĩ Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy –
Trưởng ban;
- Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội- Phó Trưởng ban;
- Ông Doãn Hồng Phú – Trưởng Phòng Bình đẳng giới, Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội – Thành viên;
- Thạc sĩ Đinh Thị Thu Trang, Giảng viên Trường Cán bộ thành phố Hồ
Chí Minh – Thành viên;
- Bà Hoàng Ngọc Điệp, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và
gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch – Thành viên.
3. Tổ Thư ký
- Ông Hoàng Vĩnh Quang, Chuyên viên Phòng Bình đẳng giới, Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội;
- Bà Võ Thị Chung Thủy, Chuyên viên Phòng Bình đẳng giới, Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội;
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Cán sự Phòng Bình đẳng giới, Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội;
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký
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Thành viên các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký có trách
nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, phát động cán bộ, công chức, viên chức nơi
đang công tác tích cực tham gia Hội thi, đồng thời nêu cao tinh thần trách
nhiệm, làm việc trung thực, khách quan để Hội thi đạt kết quả.
4.2. Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh
- Chủ trì trong việc lập kế hoạch, ban hành quy chế hội thi; phối hợp với
Ban VSTBPN các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ban VSTBPN các
huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức hội thi cấp cơ sở.
- In ấn và phát hành các tài liệu liên quan đến Hội thi cho các đơn vị.
- Hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ cho thí sinh không hưởng lương tham gia Hội
thi cấp tỉnh theo quy định hiện hành.
- Dự trù kinh phí hội thi cấp tỉnh và quyết toán tài chính theo quy định.
- Tổ chức tổng kết trao giải.
4.3. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể các
huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, triển khai hội thi cho các
cấp, các ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thi cấp cơ sở tại cơ
quan, đơn vị trước khi thành lập đội tuyển dự thi cấp tỉnh.
- Gửi danh sách các thành viên và số lượng đội tham gia dự thi trước
ngày 10/8/2012.
- Hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ và có xe đưa, đón đội tuyển được cử tham gia
Hội thi cấp tỉnh.
4.4. Đề nghị các cơ quan Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình
Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai hỗ trợ tuyên truyền trước, trong và sau hội
thi để hội thi đạt kết quả cao.
VI. KINH PHÍ
- Kinh phí tổ chức hội thi cấp tỉnh được trích từ kinh phí sự nghiệp bình
đẳng giới của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (có bản dự trù kinh phí
kèm theo).
- Kinh phí tổ chức hội thi cấp cơ sở trích trong kinh phí hoạt động của
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban VSTBPN
các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi thuyết trình với chủ đề “Tìm hiểu
pháp luật về bình đẳng giới” năm 2012, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm
triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề khó khăn vướng mắc cần
trao đổi, đề nghị liên hệ Phòng Bình đẳng giới, Sở Lao động, Thương binh và
Xã hội, số 5, Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh
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Đồng Nai. Điện thoại: 0612.636.222; Email: binhdanggioidn@yahoo.com; Fax:
0613.846.186 để được hướng dẫn.
Nếu cần tìm hiểu thông tin chi tiết về Hội thi, đề nghị truy cập website:
http://www.vieclamdongnai.net./.

Nơi nhận:
- Thành viên Ban VSTBPN tỉnh;
- Thành viên BTC, BGK, Tổ TK;
- Ban VSTBPN các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ban VSTBPN các huyện, thị xã Long Khánh
và thành phố Biên Hòa;
- Đài Phát thanh & TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai,
Báo Lao động Đồng Nai ( đề nghị tuyên truyền);
- Lưu: VT,BĐG.

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH
Lê Thị Mỹ Phượng
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QUY CHẾ
Hội thi thuyết trình với chủ đề
“Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới” năm 2012
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 18 /KH-BVSTBPN ngày 15 /6/2012
của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh)
_________________________

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Cán bộ, công chức và viên chức công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn
thể cấp tỉnh.
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại các
huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và những người
trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức hội thi không được dự thi.
II. CÁC ĐỘI THAM GIA HỘI THI CÓ TRÁCH NHIỆM
- Thực hiện đầy đủ các hoạt động trong Hội thi do Ban Tổ chức yêu cầu,
đồng thời phải có mặt trong suốt thời gian tiến hành Hội thi. Trường hợp vắng
mặt phải có lý do và được Ban Tổ chức đồng ý.
- Thứ tự dự thi của các đội được bốc thăm trước khi tiến hành Hội thi.
- Tham gia đầy đủ các phần thi theo kế hoạch. Tuân thủ đúng thời gian
đã quy định cho mỗi phần thi. Nếu quá thời gian quy định Ban Giám khảo sẽ trừ
điểm (quá 01 phút đầu tiên trừ 02 điểm trong tổng điểm của phần thi, từ phút thứ
02 trở đi trừ mỗi phút 04 điểm).
- Các đội tham gia dự thi mặc trang phục tự chọn sao cho phù hợp với
phần thi của mình. Trang phục phải đảm bảo chỉnh tề, gọn gàng, nghiêm túc;
trong thời gian diễn ra Hội thi, không làm việc riêng, không phát ngôn tùy tiện,
không sử dụng điện thoại di động trong hội trường làm ảnh hưởng đến Hội thi.
- Cán bộ, công chức, viên chức đến dự, cổ vũ cho các đội thi phải chấp
hành nghiêm chỉnh các qui định của hội thi.
III. NỘI DUNG THI
Thi tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội thông qua ngày
29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007 và một số nghị định
hướng dẫn thi hành, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; các chương trình,
kế hoạch hành động thực hiện bình đẳng giới quốc gia và của tỉnh.
Các phần thi của các đội được sử dụng các tư liệu, âm thanh, hình ảnh
phụ họa để tăng thêm hiệu quả của phần thi.
IV. HÌNH THỨC THI
Thi theo đội; mỗi huyện, thị xã, thành phố cử 01 đến 02 đội đại diện
tham gia cuộc thi ( mỗi đội dự thi có 05 người gồm cả nam và nữ ). Riêng các
Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh mỗi đơn vị cử 01 đội ( nếu cơ quan không đủ
thành phần tham gia thì có thể ghép chung với đơn vị khác thành 01 đội tham
gia cuộc thi).
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Hội thi được chia làm 02 vòng. Vòng loại, tất cả các đội dự thi phải
tham gia 3 phần thi. Ban Giám khảo chấm và tính điểm từ cao xuống thấp để lấy
07 đội vào vòng thi chung kết, xếp hạng; Cụ thể:
1. Vòng loại: Có 03 phần thi:
- Phần thi chào hỏi: Mỗi đội có 05 phút để giới thiệu các thành viên của
đội mình ( có thể giới thiệu sơ qua tình hình triển khai và thực hiện Luật Bình
đẳng giới ở địa phương, đơn vị mình đang sinh sống và công tác)
- Phần thi hùng biện: Chọn 01 trong 04 chủ đề mà Ban Tổ chức quy
định; mỗi đội cử thành viên tham gia phần thi hùng biện tuyên truyền về Luật
bình đẳng giới trên cơ sở đề cương được chuẩn bị chu đáo và gửi trước cho Ban
tổ chức Hội thi (gửi trước 10 ngày trước khi diễn ra Hội thi). Thời gian hùng
biện không quá 10 phút. Có thể sử dụng thêm tư liệu, âm thanh, hình ảnh phụ
họa để tăng thêm hiệu quả của phần thi.
- Phần trả lời câu hỏi : Mỗi đội tham gia dự thi lần lượt từng người bốc
thăm ngẫu nhiên 01 câu hỏi trong tổng số 20 câu hỏi Ban Tổ chức quy định để
trả lời hiểu biết về Luật bình đẳng giới và các nghị định liên quan. Thời gian
chuẩn bị và trả lời mỗi câu hỏi không quá 5 phút.
2. Vòng chung kết: Có 02 phần thi
- Phần giải quyết tình huống: Các đội được chọn vào vòng chung kết sẽ
cùng tham gia giải quyết tình huống mà Ban giám khảo đặt ra (các đội có 15
phút để suy nghĩ và viết trả lời vào giấy A0). Đội nào trả lời đúng và đủ ý thì
được điểm tối đa là 50 điểm.
- Phần liên hệ thực tiễn, giới thiệu kinh nghiệm: Mỗi đội cử 01 thành viên
trả lời sau khi đội hội ý (các đội nêu những kinh nghiệm hay, những mô hình tốt
trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chương trình hành động thực hiện
Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi anh
(chị) công tác, sinh sống. Trên cơ sở đó, anh (chị) nêu các giải pháp, sáng kiến
của đội mình để thực hiện thành công các nội dung trên). Thời gian trả lời không
quá 10 phút.
V. Ban giám khảo và Tổ thư ký
1. Ban giám khảo có nhiệm vụ: Chấm điểm cho các phần thi
2. Tổ thư ký có nhiệm vụ: Tổng hợp điểm, tính trung bình điểm và xếp
loại chung của từng đội tham gia dự thi báo cáo Ban tổ chức và Ban giám khảo hội
thi.
VI. Đánh giá kết quả và xếp loại
1. Nguyên tắc chung
Từng thành viên Ban giám khảo chấm điểm khách quan, trung thực, chính
xác, độc lập theo qui định của phiếu điểm. Điểm thi của mỗi đội là tổng điểm của
tất cả các phần từng thành viên trong đội tham gia thi và là điểm trung bình cộng
do các giám khảo chấm.
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2. Biểu điểm
2.1. Vòng loại
Qui định cho các phần thi như sau: Điểm mỗi phần thi được đánh giá
theo thang điểm 10. Điểm chào hỏi: Hệ số 1, điểm hùng biện: Hệ số 2, điểm trả
lời câu hỏi : Hệ số 1
- Phần thi chào hỏi: Thang điểm 10, hệ số 1 (10 x 1)
- Phần điểm thi hùng biện : Thang điểm 10, hệ số 2 (10 x 2)
- Phần điểm trả lời câu hỏi: Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm; điểm tối đa
của phần thi trả lời câu hỏi là 20 điểm (hệ số 1).
2.2. Vòng chung kết
- Phần giải quyết tình huống: Thang điểm 50, hệ số 1 (50 x 1)
- Phần liên hệ thực tiễn, giới thiệu kinh nghiệm: Thang điểm 50, hệ số 1
(50 x 1)
Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào số điểm của Ban Giám khảo chấm và lấy
điểm từ cao xuống thấp để xếp hạng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội
được vào vòng chung kết. Trường hợp có nhiều đội cùng điểm thì sẽ tham gia
trả lời câu hỏi phụ để làm căn cứ xếp hạng ( Ví dụ: có 02 đội cùng số điểm xếp
loại nhất thì cả 02 đội sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 01 câu hỏi trong tổng số 20 câu
hỏi mà BTC đã cho để trả lời; đội nào trả lời đầy đủ và đúng nhất sẽ là đội đạt
giải nhất, đội còn lại sẽ đạt giải nhì).
VII. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
1. Khen thưởng
- 01 giải nhất
- 01 giải nhì
- 02 giải ba
- 03 giải khuyến khích
Ngoài 07 giải thưởng chính còn có một số giải phụ:
- 01 giải dành cho thí sinh thể hiện phần thi hùng biện hay nhất
- 01 giải dành cho cơ quan, đơn vị có số lượng cổ động viên đông và nhiệt
tình nhất.
- Một số phần quà dành cho khán giả trong phần giao lưu với khán giả.
2. Kỷ luật
Cá nhân hoặc tập thể nào vi phạm những điều qui định tại qui chế này tuỳ
mức độ nặng, nhẹ sẽ chịu hình thức kỷ luật từ phê bình, khiển trách, cảnh cáo
đến tước quyền tham gia hội thi.
Trên đây là qui chế hội thi thuyết trình với chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về
bình đẳng giới ” năm 2012 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đề nghị các
đơn vị, các bộ phận tham gia tổ chức hội thi và các đội dự thi thực hiện đúng qui
chế này./.
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
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