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THỂ LỆ 
Hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Chiêm Hóa năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 133/KHPH-UBND-UBMTTQ-BDV ngày 

20/7/2021 giữa Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban Dân 
vận Huyện ủy về tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” huyện Chiêm Hóa năm 

2021;  

Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện 

Chiêm Hóa về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi. 

Ban Tổ chức Hội thi ban hành Thể lệ Hội thi như sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Là các Hòa giải viên ở cơ sở được bầu và công nhận theo quy định Luật Hòa 
giải ở cơ sở.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁCH THỨC THI 

1. Nội dung thi 

 - Quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nghiệp 
vụ hòa giải theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Kiến thức về pháp luật có liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở; kỹ năng 
hòa giải ở cơ sở; kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực: dân sự, hình sự, đất đai, hôn 

nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, ứng xử nơi công cộng.  

- Kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm 

vi hòa giải ở cơ sở. 

2. Hình thức thi  

Thi sân khấu theo Đội, mỗi đội gồm 5 người. Các Đội cử đại diện bốc thăm 

chọn số báo danh; số báo danh là thứ tự thi chung cho phần thi chào hỏi và tiểu 
phẩm. 

Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập 06 Cụm thi. Mỗi Cụm thi thành 
lập 01 Đội thi tham gia Hội thi gồm 05 Hòa giải viên.  

- Cụm số 1 gồm các xã: Xuân Quang, Hùng Mỹ, Ngọc Hội và thị trấn Vĩnh 
Lộc (Phân công thị trấn Vĩnh Lộc làm Cụm trưởng). 

- Cụm số 2 gồm các xã: Yên Lập, Kiên Đài, Bình Phú, Phú Bình (Phân 
công xã Yên Lập làm Cụm trưởng). 
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- Cụm số 3 gồm các xã: Linh Phú, Tri Phú, Kim Bình, Bình Nhân (Phân 
công xã Kim Bình làm Cụm trưởng). 

- Cụm số 4 gồm các xã: Tân Mỹ, Hà Lang, Trung Hà, Tân An (Phân công 
xã Hà Lang làm Cụm trưởng). 

- Cụm số 5 gồm các xã: Hòa An, Nhân Lý, Trung Hòa, Vinh Quang (Phân 
công xã Trung Hòa làm Cụm trưởng). 

- Cụm số 6 gồm các xã: Phúc Thịnh, Tân Thịnh, Yên Nguyên, Hòa Phú 
(Phân công xã Phúc Thịnh làm Cụm trưởng). 

Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa. Các Đội thi bốc thăm thứ 
tự thi và thi theo hình thức đan xen. (Đội này thi phần chào hỏi xong đến đội kia 

thi phần tiểu phẩm, lần lượt theo thứ tự bốc thăm) 

Các Đội thi tham gia 02 phần thi, tổng điểm tối đa 100 điểm, gồm: 

2.1. Phần thi chào hỏi 

- Nội dung phần thi: Giới thiệu về Đội thi và địa phương mà Đội thi đại diện 

gồm: Tên các thành viên trong đội; đặc trưng địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn 
hóa, đời sống pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương (bản sắc riêng 

có của địa phương); mong muốn khi đến với Hội thi. Hình thức thi do các Đội tự 
quyết định bảo đảm tính sáng tạo, linh hoạt, sinh động, hấp dẫn, thể hiện được bản 

sắc văn hóa của địa phương và phù hợp với đặc điểm của Đội thi (kể chuyện, hát, 
đọc thơ, diễn tiểu phẩm...) 

- Thời gian thi: Thời gian thi của mỗi Đội không quá 05 phút (quá từ 01 phút 
trừ 01 điểm; quá 02 phút trừ 02 điểm; ..) 

- Điểm số của phần thi: Tổng điểm thi tối đa là 30 điểm, trong đó: 

+ Giới thiệu về các thành viên tham gia Đội thi: 7 điểm; 

+ Giới thiệu khái quát về đặc điểm, tình hình, kết quả công tác hòa giải trên 
địa bàn xã: 10 điểm; 

+ Hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn (bằng các hình thức: Thơ, ca, hò 
vè..): 8 điểm; 

+ Trang phục, đạo cụ phù hợp: 5 điểm. 

2.2. Phần thi tiểu phẩm 

- Nội dung phần thi: Đội thi trình bày tiểu phẩm dự thi đã được chuẩn bị 
trước. Nội dung tiểu phẩm thể hiện các tình huống vụ việc, tranh chấp, mâu thuẫn 

phát sinh trong cộng đồng dân cư thuộc phạm vi hòa giải trong lĩnh vực pháp luật 
như dân sự; hôn nhân và gia đình; đất đai; bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực 

gia đình...Hình thức thể hiện của tiểu phẩm bao gồm kịch nói, ca kịch hoặc các 
hình thức nghệ thuật, sân khấu phù hợp khác, bảo đảm có sự liên kết và thống nhất 

giữa chủ đề với nội dung, hình thức và thông điệp cần truyền tải. 

- Thời gian thi: Thời gian thi của mỗi Đội không quá 15 phút (quá từ 01 phút 

trừ 01 điểm; quá 02 phút trừ 02 điểm; ..). 

- Điểm số của phần thi: Số điểm tối đa của phần thi là 70 điểm, trong đó: 
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+ Tiểu phẩm có cốt truyện hay, thể hiện được ầy đủ vụ việc hòa giải: 15 điểm; 

+ Vụ việc trong Tiểu phẩm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở: 10 điểm; 

+ Giải quyết tình huống vụ việc hòa giải có lý, theo đúng quy định của pháp 

luật: 10 điểm; 

+ Giải quyết tình huống vụ việc hòa giải có tình: 5 điểm; 

+ Giải quyết tình huống vụ việc hòa giải logic: 5 điểm; 

+ Giải quyết tình huống vụ việc hòa giải có sức thuyết phục: 5 điểm; 

+ Diễn xuất tự nhiên, gần gũi, sát với đời sống thực tế của xã hội: 5 điểm; 

+ Chuyển tải được thông tin vụ việc hòa giải một cách tự nhiên, dễ hiểu: 5 điểm; 

+ Sử dụng hình thức trực quan, sinh động: 5 điểm; 

+ Trang phuc, đạo cụ phù hợp: 5 điểm. 

 3. Nguyên tăc chấm điểm 

- Từng thành viên giám khảo cho điểm độc lập theo các tiêu chí trong Thể lệ 

Hội thi và phiếu điểm do Ban tổ chức Hội thi chuẩn bị. 

- Kết quả của từng phần thi là điểm trung bình của thành viên Ban Giám 

khảo theo thang điểm do Ban Tổ chức quy định. 

- Tổng điểm thi là tổng điểm các phần thi của Đội. 

4. Thời gian tổ chức Hội thi: Dự kiến 01 ngày trong tháng 8 năm 2021. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

* Ban tổ chức Hội thi trao giải cho các Đội tham đạt giải gồm: 

- 01 giải nhất, trị giá 6.000.000đ. 

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000đ. 

- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 4.000.000đ. 

* Ngoài ra Ban tổ chức Hội thi trao 02 giải phụ cho Đội thi có phần thi chào 

hỏi và phần thi tiểu phẩm xuất sắc nhất, mỗi giải trị giá 500.000đ. 

Trên đây Thể lệ Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2021. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi với Ban Tổ chức Hội thi (qua 
Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực)./.  

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch UBND huyện; (báo cáo) 
- Các PCT UBND huyện;   
- UBMTTQ huyện; 
- Ban Dân vận Huyện ủy ; 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch ;  
- Trung tâm Văn hóa, TT và TT huyện ; 
- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ 
Thư ký Hội thi; 
- UBND các xã, thị trấn ; 

- Lưu: VT, PTP. 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Hà Thị Minh Quang 
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