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     BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

THỂ LỆ 

Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Khánh Hòa 

lần thứ V, năm 2022 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26 -KH/HNDT ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ 

Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ V, năm 2022; 

căn cứ Quyết định số 04-QĐ/HNDT ngày 17/1/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông 

dân tỉnh về thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Khánh Hòa; Ban 

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

1. Đối tượng dự thi:  

Là cán bộ chi, tổ Hội (bao gồm cả chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông 

dân nghề nghiệp) và hội viên nông dân  

2. Thành lập đội tuyển:  

- Mỗi huyện, thị, thành Hội thành lập một đội tham gia Hội thi cấp tỉnh, gồm 

06 thành viên, trong đó 05 thành viên chính thức và 01 thành viên dự bị; đội thi có 

tối đa 02 nữ và cử một người làm đội trưởng. 

- Danh sách đội tuyển gửi về Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh phải xác định các 

thành viên chính thức và dự bị. Các thành viên tham gia phải gửi kèm thẻ hội viên 

Hội Nông dân (photocopy). 

- Trước khi diễn ra Hội thi 3 ngày, các đội nếu có sự thay đổi thành viên thì 

các huyện, thị, thành Hội và các trưởng đoàn phải báo cho Ban Tổ chức biết mới 

được coi là hợp lệ. Quá trình thi các thí sinh phải đeo số báo danh, riêng đội trưởng 

đeo băng choàng do Ban Tổ chức Hội thi trang bị. 

- Trang phục của đội thi do đơn vị lựa chọn phù hợp với phong tục, tập quán 

của địa phương (khuyến khích các thành viên là người dân tộc thiểu số mặc trang 

phục dân tộc mình). 

3. Nội dung thi: 

- Những hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 

Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Về ý chí tự lực, tự cường và 

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 
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- Những hiểu biết về công tác Hội và phong trào nông dân; xây dựng mô hình 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; xây dựng chi Hội nghề 

nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… 

- Những kiến thức về sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quản 

bá nông sản, hàng hóa của nông dân giai đoạn hiện nay; thực hiện an toàn vệ sinh 

thực phẩm; bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng thương hiệu sản phẩm… 

- Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; hoạt động bảo vệ quyền 

và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; trong thực hiện giám sát, phản biện 

xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng cơ sờ hạ tầng nông thôn 

- Sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng công nghệ số… 

trong sản xuất nông nghiệp. 

- Tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn, phòng 

chống tệ nạn xã hội. 

- Những kiến thức về hợp tác và hội nhập quốc tế. 

4. Thể thức, thời gian và điểm thi của từng phần: 

Hội thi được chia thành 4 phần:  

- Lời chào nông dân (giới thiệu) 

- Kiến thức nhà nông (trắc nghiệm) 

- Nghe nông dân nói (thuyết trình) 

- So tài nhà nông (sân khấu hóa) 

 Cụ thể các phần thi như sau:  

a) Lời chào nông dân: 

- Đội thi giới thiệu về quê hương (những đặc trưng về vùng đất, con người, 

kinh tế, văn hóa…), về hoạt động Hội, phong trào nông dân địa phương và thành 

phần của đội thi. 

- Hình thức thể hiện: Thông qua giới thiệu bằng lời kết hợp hình ảnh, múa hát, 

thơ ca… 

- Thời gian tối đa: 06 phút.  

- Điểm tối đa: 10 điểm.  

b) Kiến thức nông dân: 

- Kiến thức hiểu biết thuộc các chủ đề như phần 3. 

- Phần thi này thi theo hình thức trắc nghiệm: Có 5 lượt thi, mỗi lượt có 01 

thành viên của mỗi đội tham gia (theo thứ tự số báo danh từ 01 – 05) và đồng loạt trả 

lời 3 câu hỏi do người dẫn chương trình đưa ra. Thí sinh trả lời bằng cách giơ bảng 

chọn câu trả lời đúng theo đáp án  A, B, C.  

- Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, trả lời sai không được tính điểm.  

- Thời gian tối đa cho mỗi câu trả lời là 20 giây 

- Điểm tối đa: 15 điểm. 
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c) Nghe nông dân nói: 

- Đội thi cử đại diện thuyết trình bằng lời về một vấn đề thuộc các chủ đề như 

phần 3. 

- Thời gian tối đa là: 05 phút.  

- Điểm tối đa: 10 điểm 

d) So tài nhà nông: 

Phần thi này nhằm mục đích thể hiện năng khiếu, nghệ thuật, kỹ năng làm 

việc nhóm, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên nông dân bằng các tiểu 

phẩm (kịch nói, chèo, tuồng, ca hò, cải lương…). Nội dung theo các chủ đề như 

phần 3. 

- Hình thức thể hiện: Sân khấu hóa 

- Thời gian tối đa: 07 phút 

- Điểm tối đa: 15 điểm.  

* Tổng cộng số điểm tối đa cho 4 phần thi là 50 điểm. 

5. Các tính điểm và giải thưởng  

Kết quả điểm tổng hợp chung của từng đội là tổng hợp điểm của 4 phần thi. 

Các đội dự thi phải tham gia đủ 04 phần thi, đội nào không tham gia đầy đủ các 

phần thi trên, Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả thi. 

5.1. Về chấm điểm:  

+ Các phần thi Lời chào nông dân; Nghe nông dân nói; So tài nhà nông, do 

các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm độc lập vào phiếu điểm, chuyển Tổ Thư 

ký tổng hợp. 

+ Phần thi Kiến thức nhà nông do người dẫn chương trình căn cứ đáp án công 

bố điểm trực tiếp. 

+ Các đội phải đảm bảo thời gian các phần thi theo quy định. Đối với 3 phần 

thi: Lời chào nông dân; Nghe nông dân nói; So tài nhà nông, nếu quá giờ sẽ bị trừ 

điểm, quá 01 phút bị trừ 02 điểm.  

+ Kết thúc 4 phần thi, căn cứ vào tổng số điểm của các đội thi, Ban Giám 

khảo, Ban Tổ chức Hội thi chọn các đội có điểm số từ cao xuống thấp để trao các 

giải: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. 

+ Trường hợp các đội có số điểm bằng nhau, Ban Giám khảo sẽ ra câu hỏi 

phụ để quyết định vị thứ giải thưởng nhất, nhì hoặc giải ba. Các đội tham gia phần 

thi này bằng cách loại trực tiếp. Phần thi sẽ dừng lại nếu có một đội trả lời đúng và 

đội kia trả lời sai (có tối đa 03 câu hỏi). Nếu các đội đều trả lời đúng hoặc không 

chính xác thì sẽ bốc thăm để xác định đội đạt giải. 
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5.2. Giải thưởng: 

Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao cờ kèm tiền thưởng cho các đội đạt giải Nhất, giải 

Nhì và giải Ba; trao Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh kèm tiền 

thưởng cho các đội đạt giải Khuyến khích. 

6. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại: 

- Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của các đoàn 

trước khi kết thúc Hội thi. 

- Các đoàn có khiếu nại thì cử đại diện lãnh đạo gặp Ban Tổ chức Hội thi trình 

bày (hoặc bằng văn bản). 

- Quyết định của Ban Tổ chức Hội thi là quyết định giải quyết cuối cùng. 

7. Điều khoản thi hành 

- Các huyện, thị, thành Hội và các đoàn tham dự Hội thi “Nhà nông đua tài” 

tỉnh Khánh Hòa lần thứ V có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ Thể lệ này. 

- Trong ngày diễn ra Hội thi, các huyện, thị, thành Hội tổ chức cho cán bộ cơ 

sở Hội và hội viên nông dân tham dự làm cổ động viên cổ vũ cho đội mình, đảm bảo  

tinh thần giao lưu, đoàn kết. Lãnh đạo các huyện, thị, thành Hội làm trưởng đoàn có 

trách nhiệm chỉ đạo đoàn và đội thi của mình chấp hành theo quy định của Hội thi. 

- Thể lệ này áp dụng tại Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Khánh Hòa lần thứ 4 

- năm 2022 và được gửi đến các huyện, thị, thành Hội tham gia Hội thi cùng các 

thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký để thực hiện.  

Trong quá trình diễn ra Hội thi, nếu có khó khăn, vướng mắc, các huyện, thị, 

thành Hội 

 kịp thời đề xuất ý kiến, báo cáo Ban Tổ chức Hội thi để xem xét giải quyết. 

 

Nơi nhận :                                                                   TRƯỞNG BAN 

- Thường trực Tỉnh hội (để chỉ đạo);                                               (đã ký) 

- Các ban, VP, Trung tâm (t/h);  

- Ban Tổ chức Hội thi (t/h); 

- Các huyện, thị, thành Hội (t/h);     

- Trang thông tin điện tử HND tỉnh (t/h);                       

- Lưu VT. Nguyễn Hữu Tư 

                                                                             (Phó Chủ tịch HND tỉnh) 

 


