
1 

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO&DU LỊCH HÀ TĨNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI   

TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC  

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 126  /TL-BTC      Hà Tĩnh, ngày  03 tháng 7  năm 2018 

 

 

THỂ LỆ  

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống gia đình” 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-SVHTTDL ngày 07/4/2018 của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống 

gia đình”, Quyết định số 102/QĐ-SVHTTDL ngày 22/5/2018 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức 

về giáo dục đời sống gia đình”, Ban Tổ chức ban hành thể lệ Hội thi “Tìm hiểu 

kiến thức về giáo dục đời sống gia đình” cấp tỉnh nội dung như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Mỗi huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là cấp huyện) chọn 01 Đội 

tuyển xuất sắc tại Hội thi cấp huyện tham gia Hội thi cấp tỉnh. Mỗi đội thi tối 

thiểu gồm 7 thành viên lựa chọn trong lực lượng cán bộ làm công tác gia đình 

xã, phường, thị trấn; thành viên các câu lạc bộ củng cố gia đình văn hóa trong 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, câu lạc bộ tuyên truyền đạo đức lối sống 

trong gia đình Việt Nam, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ 

liên quan đến gia đình, gia đình văn hoá (mỗi đội phải có tối thiểu 01 cán bộ làm 

công tác gia đình xã, phường, thị trấn).  

- Các huyện, thành phố, thị xã mời đại diện các câu lạc bộ liên quan đến 

gia đình của địa phương đến dự Hội thi để cổ vũ các đội dự thi. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung: Gồm 03 phần: 

1.1. Phần chào hỏi: Giới thiệu khái quát, ngắn gọn về đội thi và nhận 

thức về mục đích, ý nghĩa của Hội thi (khuyến khích thể hiện bằng các hình thức 

sân khấu hóa như: tiểu phẩm, hoạt cảnh, ca múa nhạc…). 

1.2. Phần thi kiến thức: Tìm hiểu kiến thức những nội dung cơ bản về 

công tác gia đình và giáo dục đời sống gia đình. Mỗi đội thi sẽ bốc thăm trả lời 

01 câu hỏi.  
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1.3. Phần thi năng khiếu: Các đội thi thể hiện năng khiếu thông qua biểu 

diễn tiểu phẩm, kịch ngắn có chủ đề về giáo dục đời sống gia đình, xây dựng gia 

đình văn hóa, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam.  

2. Hình thức thi:  

- Mỗi đội thi thực hiện 03 phần: Màn chào hỏi, phần thi kiến thức và năng 

khiếu. Tổng thời gian mỗi đội thi không quá 30 phút, tổng điểm tối đa cho 3 

phần thi là 150  điểm. Thời gian và thang điểm cụ thể như sau: 

Phần 1: Phần thi màn chào hỏi 

+ Yêu cầu: Mỗi đội tự giới thiệu ngắn gọn về đội mình, nhận thức về mục 

đích, ý nghĩa của Hội thi. 

+ Thời gian tối đa: 8 phút 

+ Tổng điểm: 50 điểm. Mỗi vị giám khảo cho tối đa là 10 điểm. Điểm của 

phần thi là tổng điểm của các thành viên Ban giám khảo cộng lại.  

Phần 2: Phần thi kiến thức   

Hỏi đáp về câu hỏi kiến thức liên quan đến công tác gia đình và giáo dục 

đời sống gia đình (theo hình thức bốc thăm).  

Hình thức: Mỗi đội thi sẽ trả lời 1 câu hỏi kiến thức về công tác gia đình 

và giáo dục đời sống gia đình. 

+ Thời gian tối đa: 7 phút. 

+ Tổng điểm: 50 điểm. Mỗi vị giám khảo cho tối đa là 10 điểm. Điểm của 

phần thi là tổng điểm của các thành viên Ban giám khảo cộng lại.  

Phần 3: Phần thi năng khiếu 

+ Mỗi đội biểu diễn 1 tiểu phẩm hoặc kịch ngắn đã đăng ký với Ban tổ 

chức với nội dung về giáo dục đời sống gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, gìn 

giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình 

hạnh phúc.  

+ Thời gian tối đa: 15 phút. 

+ Tổng điểm: 50 điểm. Mỗi vị giám khảo cho tối đa là 10 điểm. Điểm của 

phần thi là tổng điểm của các thành viên Ban giám khảo cộng lại.  

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM 

Tổng điểm của Đội thi là tổng điểm của 3 phần thi. 

Căn cứ kết quả chấm điểm, Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và các giải 

phụ cho các đội thi. 

Trường hợp các đội có tổng điểm 3 phần thi bằng nhau thì Ban Tổ chức căn 

cứ vào phần thi năng khiếu của đội nào điểm cao hơn thì xếp loại cao hơn. Nếu 



3 

 

phần thi năng khiếu tiếp tục bằng nhau thì căn cứ kết quả phần thi Hỏi đáp kiến 

thức để xếp loại. 

* Cách tính điểm trừ 

Ở mỗi phần thi, nếu đội nào thi quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm: 

- Thi quá thời gian 01 phút, trừ 02 điểm 

- Thi quá thời gian từ 1 phút – 2 phút, trừ 03 điểm 

- Thi quá thời gian trên 02 phút trở lên, trừ 05 điểm 

- Không đeo số báo danh trừ 02 điểm 

- Không tiếp cận sân khấu đảm bảo thời gian thi của đội trừ 02 điểm 

- Trả lời sai không có điểm. 

 IV. NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ VÀ 

TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ THAM DỰ HỘI THI 

1. Ban Giám khảo 

- Có nhiệm vụ chấm điểm khi các đội dự thi đã hoàn thành xong mỗi phần 

dự thi của mình bằng phiếu chấm điểm. 

- Ban giám khảo không chấm điểm đối với những phần thi vi phạm Thể lệ 

của Hội thi. 

- Ban Giám khảo thực hiện chấm độc lập, khách quan, công tâm, cho 

điểm chính xác và chịu trách nhiệm về điểm mình chấm trước Trưởng Ban Tổ 

chức và Trưởng Ban giám khảo Hội thi. 

- Có khuyến khích điểm cho Đội thi là các thành viên trong một gia đình. 

- Thực hiện chấm điểm lẻ đến 0,5 điểm và giữa thành viên Ban Giám 

khảo điểm chênh lệnh không quá 2,5 điểm. Nếu có sự chênh lệch quá 2,5 điểm 

thì sẽ lấy điểm trung bình cộng của các giám khảo còn lại để làm mốc điểm của 

giám khảo chấm chênh lệch điểm. 

2. Tổ thư ký 

Có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác chấm thi; xây dựng 

nội dung trình chiếu; tổng hợp điểm và theo dõi thời gian mỗi phần thi theo quy 

định trong thể lệ Hội thi. 

3. Trách nhiệm các đơn vị tham dự Hội thi 

- Tổ chức tập luyện, tham gia dự thi đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng.  

- Mời đại biểu của đơn vị, địa phương tham dự và cổ vũ Hội thi theo quy 

định. 

- Các đội thi phải có đủ thành phần nam và nữ tham gia. Các thí sinh phải 

đeo số báo danh, thực hiện các phần thi liên tục theo hướng dẫn của người dẫn 

chương trình. 
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- Tổ chức cho toàn bộ diễn viên tham gia đội thi và đại biểu mời của các 

đơn vị đến địa điểm thi đúng giờ, tham dự đầy đủ đến cuối buổi thi và cổ vũ 

nhiệt tình cho các đội thi. Giữ gìn trật tự chung trong khu vực Hội thi. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Ban Tổ chức Hội thi đề ra.  

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban giám khảo, Ban tổ chức sẽ trao giải 

thưởng:  

- Giải Nhất: 01 giải. 

- Giải Nhì: 02 giải. 

- Giải Ba: 04 giải. 

- Giải khuyến khích: 03 giải.  

- Các giải phụ: 03 giải. 

  Trên đây là thể lệ của Ban Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về giáo 

dục đời sống gia đình”, yêu cầu các phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở, 

Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, thị xã và các câu lạc bộ tham 

dự Hội thi triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra./. 

      

Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố, thị xã; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng KH-TC, Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ; 

- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

Đã ký 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 

Lê Thị Loan 
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