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BÁO CÁO 

Tổng kết Hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và tham gia giải quyết 

các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ” lần thứ 3, năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 70/KHPH-STP-HLHPN ngày 04/04/2022 

giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi “Kỹ năng tuyên 

truyền pháp luật và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ” 

lần thứ 3 năm 2022, Ban Tổ chức Hội thi báo cáo quá trình tổ chức, diễn biến và 

kết quả Hội thi như sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa tổ chức Hội thi 

Hội thi nhằm tăng cường sự phối hợp, đảm bảo quyền được thông tin về 

pháp luật của phụ nữ. Thông qua Hội thi nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giải 

quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; phát huy vai trò, trách nhiệm của 

cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) các cấp về tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản pháp luật; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức pháp luật vào việc tham gia giải 

quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. 

2. Công tác chuẩn bị Hội thi 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch phối hợp số 19/KHPH-STP-HLHPN 

ngày 26/01/202 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang về phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp năm 2022, ngày 

04/4/2022, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp 

số 70/KHPH-STP-HLHPN về tổ chức Hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và 

tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ” lần thứ 3 năm 

2022.  

Trên cơ sở Kế hoạch số 70/KHPH-STP-HLHPN, đã thành lập Ban Tổ chức 

Hội thi gồm 7 thành viên (do Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch 

thường trực Hội LHPN làm Phó Trưởng ban). 

Nhằm thực hiện các công việc hậu cần, tiến hành xây dựng bộ đề thi, dự 

thảo quy chế, dự trù kinh phí tổ chức Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi đã thành lập các 
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Ban phục vụ Hội thi như: Ban Giám khảo, Ban Nội dung, Tổ Thư ký, Ban Hậu 

cần.  

Để triển khai các công việc theo Kế hoạch nêu trên, Ban Tổ chức Hội thi đã 

chỉ đạo Ban nội dung biên soạn các chủ đề cho các đội dự thi, quy chế, chương 

trình Hội thi, phân công cụ thể nhiệm vụ của các thành viên. Đồng thời, thống nhất 

tặng Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và giải thưởng cho 12 Đội tham 

gia dự thi để động viên tinh thần cho các đội dự thi nói chung và của các thí sinh 

nói riêng. 

3. Đánh giá kết quả tổ chức Hội thi 

Hội thi diễn ra vào ngày 06 tháng 5 năm 2022 với sự tham dự của 90 thí sinh 

lập thành 12 Đội dự thi đại diện cho 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

và đại diện cho Hội Phụ nữ Sở Tài nguyên và Môi trường (trong mỗi đội dự thi 

gồm co 5 thành viên dự thi chính, các thành viên còn lại hỗ trợ cho đội dự thi trong 

một số phần thi). Đồng thời, mỗi đội dự thi đều đảm bảo có ít nhất 01 công chức 

trong ngành tư pháp và 01 cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện và cơ sở.  

Các thí sinh tham dự Hội thi đều thể hiện tinh thần nhiệt tình, quyết tâm 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Đến với Hội thi với thái 

độ nghiêm túc, trang phục gọn ràng, phù hợp với từng phần thi. 

Sau một ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Tổ Thư 

ký đã giúp Ban Tổ chức Hội thi hoàn thành những yêu cầu của Kế hoạch, góp phần 

giúp Hội thi thành công tốt đẹp.  

Theo nhận xét của Ban Tổ chức, Hội thi được tổ chức với không khí sôi nổi 

và trang trọng. Kết quả này đến từ sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức Hội thi. 

Các Ban và Tổ thư ký phục vụ Hội thi. Tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm 

trong việc tham gia tích cực trong suốt quá trình chuẩn bị từ đầu đến khi kết thúc 

Hội thi. Qua đó, giúp Ban Tổ chức Hội thi hoàn thành tốt các công việc từ khâu 

xây dựng Kế hoạch, xây dựng bộ đề thi, sinh hoạt quy chế cho thí sinh dự thi, xây 

dựng chương trình, kịch bản đến khâu tổng kết Hội thi... cũng như sự chuẩn bị kỹ 

lưỡng về kiến thức, kỹ năng của các Đội dự thi. 

Qua 02 Vòng thi: Vòng thi thứ nhất (bao gồm hai phần thi: phần biểu diễn 

tiểu phẩm và phần ứng xử); Vòng thi thứ hai kỹ năng tuyên truyền pháp luật. Các 

Đội dự thi đã thể hiện được kinh nghiệm, kiến thức, năng lực chuyên môn trong 

việc xử lý từng vấn đề mà Ban Tổ chức Hội thi đặt ra. Qua công tác chấm thi: Đối 

với vòng thi thứ nhất, có nhiều Đội dư thi có phần thi biểu diễn tiểu phẩm gây ấn 

tượng đẹp, mang đến thông điệp tuyên truyền có ý nghĩa, lồng ghép nhạc lý sinh 

động, thu hút người xem; kịch bản tiểu phẩm logic, diễn xuất chân thực (như đội 

dự thi huyện Châu Phú, TP. Châu Đốc); Ứng xử linh hoạt các vấn đề do Ban Giám 

khảo đặt ra (như đội dự thi TP. Châu Đốc); Đối với phần thi thứ hai về kỹ năng 
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tuyên truyền thì có nhiều đội dự thi thể hiện linh hoạt như: vừa lồng ghép hoạt 

cảnh minh họa (như đội dự thi Tri Tôn, Tân Châu), vừa lồng ghép tiểu phẩm (như 

đội dự thi Châu Thành, Châu Đốc), vừa giả định hoàn cảnh của buổi tuyên truyền 

thực tế (như đội dự thi Châu Phú)… nhằm góp phần tạo ấn tượng, thu hút sự quan 

tâm của người xem. 

 4. Một số vấn đề cần lưu ý 

Bên cạnh những ưu điểm của các đội dự thi qua 02 Vòng thi, vẫn còn một số 

lưu ý như sau: 

- Trong Phần thi biểu di n tiểu phẩm: Các đội dự thi chưa có sự lựa 

chọn chủ đề đa dạng. Đa số các đội dự thi tập chung lựa chọn chủ đề về bạo 

lực gia đình mà chưa có sự quan tâm, đầu tư cho các nội dung, chủ đề pháp 

luật khác. Cụ thể:  

+ Đội Châu Thành: Dù Kịch bản diễn xuất tốt nhưng về trang phục chưa phù 

hợp với tính cách nhân vật. 

+ Đội Tri Tôn: Có đầu tư trang phục cho tiểu phẩm; nhưng đan xen bối cảnh 

giữa hiện đại và quá khứ; Chưa lấy hình ảnh của người dân địa phương mà lại 

mượn hình ảnh “thổ dân” xa lạ nên chưa đảm bảo tính phù hợp thực tế. 

- Về phần thi ứng xử: Đội Châu Phú: chưa lãm rõ nội dung về câu nói 

“thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”; Đội Tân Châu: Trong kịch bản 

còn nhầm một số chi tiết lời thoại “gả con gái để lấy của hồi môn nuôi con trai”; 

Đội Tịnh Biên: Tình tiết chưa logic, chưa họp lý trong thực tiễn. Cụ thể như việc 

nhận nuôi con phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.... 

- Về phần thi kỹ năng tuyên truyền pháp luật: Một số đội dự thi trình 

bày chưa lưu loát, một vài thí sinh chưa thao tác được các thiết bị hỗ trợ nên 

đôi khi chưa thu hút được sự quan tâm của khán giả cũng như chưa thuyết 

phục được Ban Giám khảo. 

Kết thúc Hội thi, căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức 

Hội thi quyết định giải thưởng như sau: 

- 01 Giải nhất: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi kèm theo tiền thưởng 

3.000.000 đồng. 

- 02 Giải nhì: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi kèm theo tiền thưởng 

mỗi giải 2.000.000 đồng. 

- 03 Giải ba: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi kèm theo tiền thưởng 

mỗi giải 1.500.000 đồng. 

- 06 Giải khuyến khích: Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi kèm theo 

tiền thưởng mỗi giải 900.000 đồng. 

 Ngoài ra, Ban Tổ chức còn quyết định trao thêm 03 giải phụ là: Giải “Kỹ 

năng tuyên truyền pháp luật hay nhất”; giải “Thực hiện tiểu phẩm hay nhất” và giải 

“Ứng xử hay nhất”, mỗi giải 150.000 đồng. 
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Nhìn chung, hội thi năm nay, các đội tham dự với các chủ đề chưa dù được đa 

dạng nhưng đã thể hiện rõ nét tinh thần nhiệt tình, góp phần thành công cho Hội 

thi. Mặc dù có những hạn chế, khó khăn, nhưng nhìn tổng thể, Hội thi đã thành 

công tốt đẹp, đạt những mục đích yêu cầu theo đúng tinh thần Kế hoạch đề ra. Sự 

thành công đó là kết quả của sự lãnh đạo và phối hợp tích cực và hiệu quả của Sở 

Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Phòng Tư pháp, Hội LHPN các huyện, thị 

xã, thành phố cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm rất cao của các thành viên 

trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các Đội dự thi. Đó là những 

nhân tố quan trọng góp phần cho Hội thi “Kỹ năng tuyên truyền pháp luật và tham 

gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ” lần thứ 3 năm 2022 

thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận: 
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Thành viên BTC, BGK, TTK Hội thi; 

- Website Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

TM. BTC HỘI THI 

TRƯỞNG BAN 
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