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HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2017

Thực hiện Công văn số 2224-CV/TU, ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa –
Vũng Tàu về việc tổ chức thao giảng đối với giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2017.

Trong hai ngày 30 và 31/10/2017, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị (LLCT) giỏi cấp tỉnh năm 2017. Hội thi đã diễn ra sôi
nổi với sự tham gia nhiệt tình của 11 thí sinh là giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên
đến từ các Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy
trực thuộc Tỉnh ủy. Mỗi thí sinh trải qua 03 nội dung thi: Soạn giáo án, giảng bài và trả lời câu
hỏi ứng xử.

Hội thi là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao
chất lượng giảng dạy LLCT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác giáo
dục LLCT trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm cho
đội ngũ giảng viên, kể cả giảng viên kiêm chức; cổ vũ, động viên và tạo phong trào thi đua sôi
nổi, đưa hoạt động giảng dạy LLCT đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị của địa phương, đơn vị và lựa chọn những giảng viên LLCT giỏi đại diện cho Tỉnh
tham gia hội thi cấp khu vực và toàn quốc.

Chiều ngày 31/10/2017, Ban Tổ chức Hội thi đã long trọng tổ chức lễ Bế mạc với sự tham dự
của đồng chí Đặng Minh Thông – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng
chí trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi; đại diện lãnh đạo các Ban
Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và tương đương; phóng viên
Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, cùng toàn thể thí sinh tham gia
hội thi và đông đảo giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

Thay mặt cho UBND Tỉnh, đồng chí Đặng Minh Thông đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho
4 thí sinh đạt kết quả xuất sắc gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba. Ban Tổ chức Hội thi đã
trao giấy khen cho 02 thí sinh đạt giai khuyến khích và trao Giấy chứng nhận danh hiệu “Giảng
viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017” cho 11 thí sinh tham dự Hội thi./.

1/2

HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI CẤP TỈNH NĂM 2017
Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 11:05

(Đ/c Phòng
sinh)
Đặng
Dương
ThịMinh
HoànThông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các thí
CV.
NCKH-TT-TL

2/2

