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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi hùng biện "Câu chuyện đạo đức và pháp luật" cho học sinh
THCS trên địa bàn tỉnh năm 2021
Căn cứ Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh
quy định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến,
GDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn;
Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh
Quảng Nam và Quyết định số 81 /QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2021;
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi hùng
biện“Câu chuyện đạo đức và pháp luật" dành cho học sinh trung học cơ sở
(THCS) trên địa bàn tỉnh năm 2021 với hình thức sân khấu hóa và được ghi hình
qua video clip với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật chính khóa với giáo dục
ngoại khóa trong trường học; phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục
đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào thi đua
của ngành.
- Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ
cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên và học sinh đối với công tác tuyên truyền phổ
biến pháp luật.
- Thông qua những câu chuyện tình huống về đạo đức và pháp luật, liên hệ
với thực tiễn, khơi dậy các giá trị tốt đẹp để giáo dục nhân cách, ý thức chấp hành
pháp luật cho học sinh. Bồi dưỡng “giá trị sống”, rèn luyện ‘kĩ năng sống” cho
học sinh.
- Tạo nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền cho các cơ sở giáo dục.
2. Yêu cầu
- Học sinh dự thi phải đúng đối tượng theo quy định.
- Tổ chức Hội thi phải bám sát chủ trương đổi mới của ngành GDĐT, phát
huy tối đa năng lực thực tiễn và sở trường của học sinh.
- Hội thi phải được tổ chức với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, có tính giáo
dục cao đối với học sinh; qua đó tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến giáo
dục pháp luật trong nhà trường.
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II. Nội dung tổ chức
1. Tên gọi: Cuộc thi hùng biện“Câu chuyện đạo đức và pháp luật" cho học
sinh THCS trên địa bàn tỉnh năm 2021.
2. Đối tượng: Mỗi phòng GDĐT là đơn vị tham gia dự thi. Học sinh tham
gia là học sinh đang học cấp THCS tại các trường trên địa bàn các huyện, thị xã,
thành phố.
3. Hình thức tổ chức
Mỗi Phòng GDĐT tham gia bằng cách sân khấu hóa và được quay Video
clip của tiểu phẩm theo nội dung được quy định tại Mục 5.
Mỗi phòng GDĐT tham gia 02 nội dung (02 sản phẩm dự thi) và gửi về Sở
GDĐT để tổ chức chấm chọn.
4. Thời gian triển khai
- Thời gian các đơn vị nộp nội dung bài viết và sản phẩm Video clip về Sở
GDĐT chậm nhất vào ngày 07/12/2021.
- Thời gian hoàn chấm chọn sản phẩm ngày 15/12/2021.
- Thời gian thông báo kết quả: 20/12/2021.
5. Nội dung
Dựa trên cơ sở các chủ đề về đạo đức và pháp luật trong chương trình và
sách giáo khoa hiện hành môn Giáo dục công dân và các vấn đề về đạo đức và
pháp luật trong đời sống xã hội, các đơn vị chuẩn bị bài viết câu chuyện về tình
huống đạo đức, tình huống pháp luật gắn với các mối quan hệ của bản thân, gia
đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức và pháp
luật của người công dân, với một số nội dung sau:
5.1. Nội dung về vấn đề đạo đức và pháp luật:
- Quyền trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; quyền được phát triển
năng khiếu; quyền được học tập, sáng tạo và phát triển của học sinh;
- Thực hiện trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn,
thương tích, xâm hại trẻ em và bạo lực học đường.
- Tuyên truyền về công tác phòng , chống bệnh dịch Covid-19; bảo vệ môi
trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội và các
vấn nạn về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
5.2. Cách thức thi
- Dựa trên nội dung các vấn đề về đạo đức và pháp luật được nêu tại Mục
5.1 (nội dung) ở phần II, mỗi đơn vị xây dựng tham gia 02 tiểu phẩm (kịch bản)
để tham gia thi. Khuyến khích các đơn vị xây dựng tiểu phẩm ngắn gọn, súc tích,
phản ánh tốt theo nội dung kế hoạch đề ra.
- Số lượng thành viên trong đội tham gia tiểu phẩm không quá 10 người.
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- Thời gian dành cho mỗi phần thi tiểu phẩm không quá 07 phút.
- Nội dung bài viết về câu chuyện phải có tiêu đề rõ ràng, được đánh máy
vi tính, in khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Bố cục bài viết,
gồm có 3 phần cơ bản: phần đặt vấn đề (mở đầu câu chuyện); phần giải quyết vấn
đề (nội dung câu chuyện) và phần kết luận, rút ra bài học, liên hệ thực tế từ câu
chuyện.
5.3. Quy định về video clip
- Video có chất lượng tốt, hình ảnh và âm thanh rõ ràng, có thể sử dụng các
hiệu ứng, kỹ xảo về hình ảnh, âm thanh. Nội dung độc đáo, ý tưởng sáng tạo, có
thông điệp rõ ràng, không được vi phạm các quy định của Nhà nước và pháp luật,
không trái ngược với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.
- Không được sao chép, cắt ghép video từ video khác không phải bản
quyền của tác giả dự thi. Ban tổ chức không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào
liên quan đến bản quyền.
- Video clip sẽ được Ban tổ chức toàn quyền sử dụng vào mục đích tuyên
truyền và phục vụ công tác giảng dạy, trong các hoạt động ngoại khóa tại các cơ
sở cơ sở giáo dục.
6. Cách tính điểm
Ban Giám khảo sẽ căn cứ vào hiệu ứng, hiệu quả thực tế của phần thi để
cho điểm và chọn ra những video clip có chất lượng.
Thang điểm tối đa là 20 điểm. Căn cứ điểm bình quân của các Ban Giám
khảo, Ban Tổ chức sẽ xếp giải thưởng cho sản phẩm dự thi.
Các phần thi nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm vào số điểm
của phần thi đó. Quá thời gian dưới 1 phút trừ 1 điểm, quá dưới 2 phút trừ 02
điểm, quá dưới 3 phút trừ 03 điểm, quá từ 3 phút trở lên trừ 5 điểm.
III. Cơ cấu giải thưởng
Căn cứ kết quả điểm đạt được, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ quyết định khen
thưởng và cấp giấy khen kèm theo tiền thưởng cho các sản phẩm dự thi (tập thể)
và đạt giải cho từng cụm đồng bằng và miền núi. Tuy nhiên, số lượng giải thưởng
không quá 50% tổng số sản phẩm tham gia dự thi. Với cơ cấu giải thưởng cho 02
cụm đồng bằng và miền núi như sau: 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 06 giải Ba và 06
giải Khuyến khích.
Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế về kết quả điểm đạt được của Cuộc thi,
Ban Tổ chức sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.
IV. Kinh phí tổ chức:
Trích từ nguồn kinh phí dự toán ngân sách đã được UBND tỉnh phê duyệt
tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Quảng
Nam và Quyết định số 81 /QĐ-SGDĐT ngày 19/01/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2021. Trong đó có cấp kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền
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phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở
và thực hiện các định mức chi tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày
19/4/2021 của HĐND tỉnh. Cụ thể: Giải Nhất cho mỗi phần thi là:
3.000.000đồng, Giải Nhì cho mỗi phần thi là: 2.000.000đồng, Giải Ba cho mỗi
phần thi là: 1.500.000đồng và Giải Khuyến khích cho mỗi phần thi là:
1.000.000đồng.
V. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Sở GDĐT
- Giao Phòng Công tác học sinh, sinh viên - Pháp chế, Sở GDĐT tham
mưu phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các nội dung theo đúng kế
hoạch đề ra; tham mưu các quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo.
- Theo dõi tổng hợp kết quả Cuộc thi, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện
về Bộ GDĐT và UBND tỉnh Quảng Nam.
- Giao Văn phòng Sở SGDĐT chuẩn bị các điều kiện liên quan đến việc tổ
chức Cuộc thi, tham mưu lãnh đạo Sở GDĐT về khen thưởng cho các sản phẩm
đạt giải tại Cuộc thi; Bộ phận Kế hoạch Tài chính thuộc Văn phòng Sở lập dự
toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc thi theo đúng quy định và cấp phát
kinh phí khen thưởng cho các sản phẩm của các đơn vị đạt giải.
2. Đối với các Phòng GDĐT
- Các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, tổ chức tuyển chọn
học sinh tham dự và chuẩn bị các điều kiện để luyện tập và ghi hình.
- Đăng kí các thông tin và nộp sản phẩm video clip đảm bảo số lượng và
thời gian quy định thông qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên - Pháp chế Sở
GDĐT (file word chuyển qua địa chỉ mail pmthanhsgdqnam@gmail.com).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi hùng biện “Câu chuyện đạo đức và
pháp luật” cho học sinh cấp trung học cơ sở năm 2021. Đề nghị các đơn vị
nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác học sinh,
sinh viên-Pháp chế, Sở GDĐT Quảng Nam (Số 08, Trần Phú, thành phố Tam Kỳ,
Quảng Nam - ĐT: 0235. 3831379).
Nơi nhận:
- Vụ CTHSSV, Bộ GDĐT;
- Sở Tư pháp;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Các phòng GDĐT (thực hiện);
- Lưu: VT, CTHSSV-PC.
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