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THÔNG BÁO
Kết quả Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về
phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật trên đại bàn tỉnh Bình Phước năm 2020;
Thực hiện Kế hoạch số 1768/KH-SGDĐT ngày 23/6/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả Hội thi học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, như sau:
1. Nội dung, kết quả của Hội thi
a. Vòng loại: Có 67 thí sinh của 36 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
tham gia dự thi. Các thí sinh tham gia đầy đủ 2 phần thi, cụ thể như: Phần thi hiểu
biết, phần thi kể chuyện. Kết quả: Có 15 thí sinh tiếp tục tham gia vong thi chung
kết, trong đó mỗi cụm chọn ra 02 thí sinh có số điểm cao nhất. Riêng cụm số 7,
Ban Tổ chức chọn 03 thí sinh, do có 02 thí sinh điểm bằng nhau.
b. Vòng chung kết: Có 15 thí sinh tham dự 2 phần thi như: Phần thi hùng
biện, phần thi năng khiếu. Kết quả: Có 12 thí sinh đạt giải như sau: Thí sinh Tô Thị
Hoài – Giáo viên Trường THPT Bù Đăng đạt giải Nhất; 02 giải Nhì gồm các thí
sinh: Trần Thị Thuỷ - Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Phú, Nguyễn Văn Châu Bí thư Đoàn Trường THPT Hùng Vương; 03 giải Ba gồm các thí sinh: Dư Thị
Thanh Xuân - Bí thư ĐoànTrường THPT TX Bình Long, Phạm Văn Tín - Bí thư
ĐoànTrường THPT Đa Kia, Nguyễn Thị Hồng Tám –Giáo viên Trường THCSTHPT Tấn Tiến; 06 giải Khuyến khích gồm các thí sinh: Nguyễn Văn Hoà – Bí thư
Đoàn Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Nguyễn Thị Xuân–Giáo viên
Trường THPT Chu Văn An; Điểu Thị Huyền Tâm– Giáo viên Trường THPT Đăk
Ơ; Hoàng Doãn Cảnh – Giáo viên TrườngTHPT Nguyễn Khuyến; Lê Thị HiềnGiáo viên Trường THCS&THPT Đồng Tiến, Nguyễn Thị Thuý –Giáo viên Trường
THCS&THPT Lương Thế Vinh.
2. Nhận xét Hội thi
a. Ưu điểm:
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Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hội
thi đã tổ chức thành công, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng đạo đức,
lối sống, không ngừng phê bình, tự phê bình của các cán bộ, đảng viên trong toàn
ngành Giáo dục và Đào tạo.
Ban Giám hiệu của các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị, phê duyệt các
tiết mục có chất lượng, đúng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, đồng thời đã nêu ra những việc làm thực tế
của đơn vị và bản thân thí sinh.
Các thí sinh chấp hành đúng nội quy và thể lệ của Hội thi, có tinh thần trách
nhiệm, có đầu tư, chuẩn bị chu đáo các tiết mục tham gia dự thi đa dạng, phong
phú, sáng tạo, có kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng
bào Miền Trung lũ lụt và các hoạt động khác.
b. Hạn chế:
Một số đơn vị gửi danh sách cử người tham gia Hội thi không đúng với thời
gian quy định như: Trường THCS&THPT Đăng Hà, Trường THPT chuyên Bình
Long, Trường THPT chuyên Quang Trung, Trường THPT Đắk Ơ, Trường THPT
Đồng Phú, Trường THPT Đồng Xoài, Trường THPT Lộc Hiệp, Trường THPT Lộc
Thái, Trường THPT Ngô Quyền, Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT
Nguyễn Hữu Cảnh, Trường THPT Nguyễn Khuyến, Trường THPT Trần Phú,
Trường THPT TX Bình Long, Trường THPT TX Phước Long.
Một số đơn vị đăng ký 01 người tham gia thi như: Trường THPT chuyên
Quang Trung, lí do giáo viên có năng khiếu dự thi bận ôn thi HSG 12; Trường
THPT Đồng Phú, lí do giáo viên có năng khiếu dự thi bận ôn thi HSG 12; Trường
THPT Hùng Vương, không lí do; Trường THPT Trần Phú, lí do Bí thư Đoàn
trường bận việc; Trung tâm GDTX Tỉnh, lí do không có giáo viên có năng khiếu để
dự thi.
Một số đơn vị có 01/02 thí sinh không tham gia dự thi vòng loại mà không lí
do như: Trường THPT Phước Bình và Trường THCS&THPT Đăng Hà. 01 thí sinh
của Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh không dự thi phần thi kể chuyện của vòng
loại, không lí do.
Một số thí sinh chọn câu chuyện để kể không đúng với mẫu chuyện theo
chuyên đề năm 2020. Trang phục của tiết mục công diễn chưa phù hợp với lứa tuổi
thanh, thiếu niên trong nhà trường. Các học sinh tham gia tiết mục thi và cổ động
viên chưa giữ trật tự tại Hội thi.
3. Chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Nhằm thực hiện tốt các Hội thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị
thực hiện một số công việc sau:
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- Triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo
dục và Đào tạo. Trang phục, nội dung của các tiết mục tham gia dự thi và công diễn
phải được Ban Giám hiệu nhà trường phê duyệt trước khi trình diễn tại Hội thi.
- Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi để quản lý học sinh đảm bảo
trật tự trong suốt quá trình Hội thi diễn ra.
- Đối với các thí sinh không tham gia dự thi mà không lí do, đề nghị các đơn
vị kiểm tra, phê bình và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là thông báo kết quả Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức./.
Nơi nhận:
- BGĐ Sở (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VP, TTrKĐCLGD.

GIÁM ĐỐC

