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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành,
đoàn thể Trung ương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-HVCTQG ngày 23 tháng 4 năm 2015
của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc
các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của
các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội thi).

2. Đối tượng áp dụng là giảng viên thuộc biên chế của các trường chính trị
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn
thể Trung ương trực tiếp giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị -

hành chính (sau đây gọi là người dự thi) và những người tham gia tổ chức Hội
thi. Người đã dự thi các Hội thi lần trước được tiếp tục tham gia Hội thi lần sau.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của Hội thi

1. Mục đích

a) Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên, góp

phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường, đáp ứng
yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

b) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giảng viên dạy giỏi toàn quốc các
trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các
bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học
tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ của từng địa phương và của hệ thống trường chính trị.
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c) Tạo những căn cứ đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên, từ đó đề
xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên của hệ thống
trường chính trị. Qua Hội thi, các trường tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kế hoạch
bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới nội dung và

phương pháp giảng dạy.

2. Yêu cầu

a) Hội thi được tổ chức theo quy định và kế hoạch của Giám đốc Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

b) Tổ chức thi nghiêm túc, khách quan, an toàn và có tác dụng giáo dục,
động viên giảng viên, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu.

c) Trường chính trị đăng cai địa điểm tổ chức Hội thi chuẩn bị chu đáo
các điều kiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức để góp phần vào thành công của
Hội thi.

Chương II
BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO,

TỔ RA ĐỀ THI VIẾT VÀ TỔ THƯ KÝ

Điều 3. Ban Chỉ đạo Hội thi

1. Thành phần

a) Trưởng ban: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

b) Phó Trưởng ban: Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh phụ trách công tác trường chính trị.

c) Ủy viên thường trực: Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị.

d) Các ủy viên: đại diện lãnh đạo Văn phòng Học viện, Vụ Kế hoạch - Tài

chính, Vụ Các trường chính trị, Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chỉ đạo và quyết định toàn bộ các hoạt động của Hội thi, ra quyết định
thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ ra đề thi viết và Tổ thư ký.

b) Quyết định cơ cấu giải thưởng của Hội thi.
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c) Quyết định tước bỏ quyền dự thi của người dự thi, quyền chấm thi của
giám khảo nếu vi phạm pháp luật và Quy chế Hội thi.

Điều 4. Ban Tổ chức Hội thi

1. Thành phần

a) Trưởng ban: Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
phụ trách công tác trường chính trị.

b) Phó Trưởng ban: Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, hiệu trưởng
trường chính trị đăng cai Hội thi.

c) Các ủy viên: đại diện lãnh đạo Văn phòng Học viện, Ban Thi đua -

Khen thưởng Học viện, Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, một số lãnh đạo
cấp phòng thuộc Vụ Các trường chính trị.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi và gửi thông báo đến các
đơn vị tham gia Hội thi.

b) Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm cho Hội thi.

c) Soạn thảo nội quy thi, lịch thi và các chương trình có liên quan.

d) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi.

đ) Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Hội thi, thực hiện chế độ báo cáo
cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác có liên quan.

e) Chỉ định Tổ thư ký Hội thi.

Điều 5. Hội đồng giám khảo Hội thi

1. Thành phần

a) Chủ tịch: Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phụ
trách công tác trường chính trị.

b) Phó Chủ tịch: Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị.

c) Các ủy viên: giảng viên cao cấp, giảng viên chính thuộc Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trình độ chuyên môn sâu, kinh nghiệm và uy

tín trong giảng dạy các môn học lý luận chính trị, hành chính.

d) Hội đồng giám khảo được phân chia theo các môn học, phần học.



4

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám khảo

a) Chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, đôn đốc toàn bộ hoạt động chấm thi.

b) Liên hệ thường xuyên với Trưởng Ban chỉ đạo và Trưởng Ban Tổ chức
để giải quyết những vấn đề phát sinh.

c) Phân công nhiệm vụ cho các Tổ chấm thi và thành viên của Hội đồng
giám khảo.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Hội đồng giám khảo

Chấm các nội dung thi theo sự phân công của Ban Tổ chức.

Điều 6. Tổ ra đề thi viết

1. Thành phần

a) Tổ trưởng: Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
phụ trách công tác trường chính trị.

b) Tổ phó: Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị.

c) Các uỷ viên: gồm một số giảng viên thuộc Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh do Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chỉ định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Ra đề và đáp án bài thi viết bao gồm đề và đáp án chính thức; đề và đáp
án dự phòng.

b) Chịu trách nhiệm về việc bảo mật đề thi và đáp án.

Điều 7. Tổ thư ký Hội thi

1. Thành phần

a) Tổ trưởng Tổ thư ký: Trưởng phòng Quản lý chương trình, Vụ Các
trường chính trị.

b) Thành viên: một số cán bộ, chuyên viên Vụ Các trường chính trị.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tổ thư ký là những người giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và

Hội đồng giám khảo, giữ mối liên hệ với các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội
đồng giám khảo.
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b) Giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo chuẩn bị các nội
dung để tiến hành các cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo
các văn bản liên quan đến quá trình Hội thi.

c) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

d) Tổng hợp kết quả chấm thi.

đ) Tuân thủ các quy định về bảo mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổ chức Hội thi phân công.

Chương III
TỔ CHỨC THI

Điều 8. Trang phục thi

Trang phục giảng viên tham gia Hội thi phải trang trọng, lịch sự, thể hiện
sự chuẩn mực của giảng viên trường chính trị.

Điều 9. Số lượng người dự thi và đoàn tham dự Hội thi

1. Căn cứ kết quả thi giảng cấp khoa, cấp trường, mỗi trường chính trị
tỉnh, thành phố chọn, cử 02 giảng viên; trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn
thể Trung ương chọn, cử 01 giảng viên để tham gia Hội thi toàn quốc. Riêng

trường đăng cai địa điểm tổ chức Hội thi và các trường có biên chế cán bộ, giảng

viên từ 90 người trở lên được cử thêm 01 giảng viên tham gia Hội thi.

2. Giảng viên dự thi của mỗi trường phải thuộc các chuyên ngành giảng
dạy khác nhau.

3. Mỗi trường thành lập 01 đoàn tham gia Hội thi và cử 01 đồng chí trong
ban giám hiệu làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn tham gia Hội thi gồm trưởng
đoàn và thành viên là người dự thi.

Điều 10. Thời gian, địa điểm và kinh phí của Hội thi

1. Thời gian, địa điểm

a) Hội thi tổ chức định kỳ 03 năm/01 lần. Thời điểm tổ chức Hội thi do

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định.
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b) Hội thi sẽ tổ chức thành 02 đợt ở 02 khu vực (phía Bắc và phía Nam).

Tùy tình hình cụ thể, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ chọn hoặc chỉ
định trường chính trị đăng cai Hội thi.

2. Kinh phí

a) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bảo đảm một phần kinh phí
tổ chức Hội thi.

b) Các trường tham gia Hội thi tự túc kinh phí đi lại, ăn, ở và các chi phí

khác của đoàn.

c) Trường hợp cần huy động sự đóng góp của các trường, Ban Tổ chức
Hội thi sẽ thông báo cụ thể.

Điều 11. Hình thức và nội dung thi

1. Hình thức thi

a) Thi viết

Người dự thi viết 01 bài tự luận trong thời gian 120 phút.

b) Thi giáo án

Giáo án được mã hóa (xóa tên giảng viên, tên trường và các thông tin có

thể nhận biết về giảng viên, trường, tỉnh, v.v.) trước khi Hội đồng giám khảo
chấm giáo án theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

c) Thi giảng

Người dự thi giảng đủ 01 tiết (45 phút) về nội dung đã đăng ký.

2. Nội dung thi

a) Người tham gia dự thi phải thi đủ 3 phần thi: thi giáo án, thi viết và thi

giảng bài trên lớp.

b) Nội dung các phần thi

- Thi viết:

Người dự thi viết 01 bài cập nhật kiến thức về chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thi giáo án:
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Người dự thi soạn 01 giáo án có đủ nội dung của bài tham gia thi giảng.
Mẫu giáo án dự thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quy định.

Giáo án được đánh máy vi tính, có chữ ký của người soạn (có xác nhận của
trường), in thành 03 bản, gửi về Ban Tổ chức trước thời điểm tổ chức Hội thi 01
tháng (đồng thời gửi kèm file vào hộp thư điện tử do Ban Tổ chức quy định).

- Thi giảng bài trên lớp:

Người dự thi chọn bài giảng trong giáo trình Trung cấp lý luận chính trị -

hành chính. Người dự thi không lặp lại tiết giảng mà mình đã giảng tại các Hội
thi lần trước.

Người dự thi tham gia Hội thi tự chuẩn bị phương tiện phục vụ bài giảng
(nếu có sử dụng).

c) Thi viết sẽ do Tổ ra đề thi viết ra đề. Thi giáo án và thi giảng do người
dự thi tự chọn trong giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

d) Người dự thi giảng nội dung nào thì soạn giáo án về nội dung đó. Sau

khi chấm giáo án, người dự thi không được thay đổi nội dung thi giảng.

Điều 12. Đối tượng nghe giảng

Đối tượng nghe giảng là học viên đang học chương trình, giáo trình Trung

cấp lý luận chính trị - hành chính.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ XẾP HẠNG DANH HIỆU

Điều 13. Phương pháp chấm thi

Các giám khảo chấm điểm độc lập nhau theo các nội dung đã ghi trong

“Phiếu chấm điểm”. Điểm của người dự thi là điểm trung bình cộng của các
giám khảo trong Tổ chấm thi. Trường hợp các giám khảo chấm điểm lệch nhau
từ 02 điểm trở lên thì Tổ trưởng báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám khảo xem xét
quyết định.

Điều 14. Tổng điểm, thang điểm, hệ số điểm và cách tính điểm

1. Tổng điểm, thang điểm

a) Tổng điểm tối đa: 100 điểm.
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b) Thang điểm

Điểm thi giáo án, thi viết và thi giảng bài trên lớp được tính theo thang

điểm 20.

- Không đạt: dưới 10 điểm.

- Đạt: từ 10 điểm đến cận 14 điểm.

- Khá: từ 14 điểm đến cận 16 điểm.

- Giỏi: từ 16 điểm đến cận 18 điểm.

- Xuất sắc: từ 18 điểm đến 20 điểm.

2. Hệ số điểm

a) Điểm thi viết và thi giáo án tính hệ số 1.

b) Điểm thi giảng bài trên lớp tính hệ số 3.

3. Cách tính điểm

a) Điểm Hội thi của người dự thi là tổng điểm thi giáo án, thi viết và thi

giảng bài trên lớp.

b) Điểm thi không làm tròn số và được phép lấy đến chữ số thứ hai trong
phần thập phân.

Điều 15. Điểm nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy

1. Điểm nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy là điểm quy đổi từ các
công trình khoa học do người dự thi trực tiếp nghiên cứu và đã được nghiệm thu

trong thời gian giữa hai kỳ Hội thi.

2. Điểm nghiên cứu khoa học không cộng vào điểm các nội dung thi,
nhưng là một căn cứ để Hội đồng giám khảo xếp loại danh hiệu “Giảng viên dạy
giỏi toàn quốc” và “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc toàn quốc”, đồng thời là một
căn cứ để Hội đồng giám khảo xếp loại trong trường hợp người dự thi có tổng
điểm thi viết, thi giáo án và thi giảng bài trên lớp bằng nhau.

3. Các công trình khoa học được tập hợp thành danh mục theo quy định
của Ban Tổ chức và có xác nhận của trường. Các công trình khoa học phải được
photo (photo trang bìa, trang mục lục, bài viết) gửi về Ban Tổ chức trước thời
điểm tổ chức Hội thi 01 tháng.

4. Cách tính điểm khoa học
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a) Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước được tính 5,0

điểm. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh hoặc tương đương được
tính 4,0 điểm. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được tính 1,0

điểm. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa được tính 0,5 điểm. Nếu
là cộng tác viên có bài viết hoặc thư ký đề tài thì được tính 1/4 số điểm của mỗi
công trình.

b) Chủ biên giáo trình, tài liệu tham khảo cho học viên đã xuất bản được
tính 3,0 điểm. Chủ biên tập bài giảng được tính 2,0 điểm. Nếu là cộng tác viên

thì được tính 1/4 số điểm của mỗi công trình.

c) Mỗi bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí có mã ISSN được tính 1,0

điểm, đăng trên bản tin hoặc website của trung ương được tính 0,5 điểm; đăng
trên nội san, bản tin, website của trường, của tỉnh được tính 0,25 điểm.

d) Mỗi bài nghiên cứu đăng trên báo (báo giấy, báo điện tử) trung ương
được tính 0,5 điểm. Đăng trên báo (báo giấy, báo điện tử) địa phương được tính
0,25 điểm.

Điều 16. Điều kiện xếp hạng danh hiệu

1. Xếp hạng danh hiệu giảng viên dạy giỏi toàn quốc trên cơ sở tổng số
điểm thi (thi giáo án, thi viết, thi giảng bài trên lớp) và xét điểm nghiên cứu
khoa học của người dự thi.

2. Tổng điểm thi của người dự thi phải từ 80 điểm trở lên (trong đó điểm
thi giáo án, thi viết phải xếp từ loại khá trở lên).

3. Điểm nghiên cứu khoa học của người dự thi phải từ 1,5 điểm trở lên.

Điều 17. Phân loại và giá trị của danh hiệu

1. Các loại danh hiệu

a) Đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc toàn quốc” khi tổng điểm
thi đạt từ 90 điểm đến 100 điểm (trong đó điểm thi giảng bài trên lớp đạt loại
xuất sắc, các nội dung khác xếp từ loại giỏi trở lên); điểm nghiên cứu khoa học
đạt từ 3,0 điểm trở lên.

b) Đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi toàn quốc” khi tổng điểm thi đạt
đạt từ 80 điểm đến 100 điểm (trong đó điểm thi giảng trên lớp đạt loại giỏi trở
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lên, các nội dung thi khác xếp từ loại khá trở lên); điểm nghiên cứu khoa học đạt
từ 1,5 điểm trở lên.

2. Giá trị của danh hiệu

a) Danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc toàn quốc” và “Giảng viên

dạy giỏi toàn quốc” có giá trị giữa hai kỳ Hội thi để các trường xem xét việc quy

hoạch lãnh đạo, cử đi học nâng cao trình độ, bổ nhiệm, nâng ngạch, tăng lương
trước thời hạn, xét các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể.

b) Thành tích tham gia Hội thi của các trường sẽ được Học viện xem xét
khi xét khen thưởng hàng năm và khi hiệp y khen cao với Ban Thi đua - Khen

thưởng Trung ương.

Chương V

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI THI

Điều 18. Khen thưởng

1. Giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi xuất sắc toàn quốc” các
trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các
bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh tặng bằng khen và giấy chứng nhận.

2. Giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi toàn quốc” các trường
chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ,
ngành, đoàn thể Trung ương được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh cấp giấy chứng nhận.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tặng thưởng cho các cá

nhân có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, giảng viên

trẻ nhất, giảng viên cao tuổi nhất, v.v. tham gia Hội thi đạt danh hiệu từ loại giỏi
trở lên.

4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ khen thưởng các tập thể và

cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Hội thi.

Điều 19. Kỷ luật

1. Đối với người dự thi vi phạm Quy chế Hội thi, tuỳ theo mức độ vi
phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:
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a) Khiển trách: áp dụng đối với người dự thi bị người coi thi hoặc người
chấm thi nhắc nhở đến lần thứ ba trong một nội dung thi. Người bị khiển trách
bị trừ 03 điểm của nội dung thi vi phạm.

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với người dự thi đã bị khiển trách và bị người
coi thi hoặc chấm thi nhắc nhở đến lần thứ hai do vi phạm Quy chế trong một
nội dung thi. Người bị cảnh cáo bị trừ 05 điểm của nội dung thi vi phạm.

c) Đình chỉ thi: áp dụng đối với người dự thi bị cảnh cáo lần thứ hai trong
một nội dung thi. Người bị đình chỉ 02 nội dung thi trở lên thì hủy kết quả tham
gia Hội thi.

2. Đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ
ra đề thi viết, Tổ thư ký Hội thi nếu vi phạm Quy chế Hội thi sẽ bị xử lý kỷ luật
theo các hình thức sau:

a) Khiển trách: áp dụng đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức,

Hội đồng giám khảo, Tổ ra đề thi viết, Tổ thư ký Hội thi bị Trưởng Ban chỉ đạo,
Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhắc nhở do vi phạm Quy
chế đến lần thứ ba.

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội
đồng giám khảo, Tổ ra đề thi viết, Tổ thư ký Hội thi đã bị khiển trách nhưng bị
Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhắc
nhở do vi phạm Quy chế đến lần thứ hai.

c) Đình chỉ nhiệm vụ: áp dụng đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ
chức, Hội đồng giám khảo, Tổ ra đề thi viết, Tổ thư ký Hội thi đã bị cảnh cáo
nhưng bị Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng giám
khảo nhắc nhở do vi phạm Quy chế đến lần thứ hai.

3. Các trường hợp vi phạm đều phải lập biên bản. Trưởng Ban tổ chức
Hội thi quyết định các hình thức kỷ luật.

4. Các vi phạm ngoài quyền hạn xử lý của Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi sẽ
bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Quyền khiếu nại

Tập thể và cá nhân được quyền khiếu nại, tố cáo (bằng văn bản) với Ban

Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi

thấy có tiêu cực, vi phạm. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thi hoặc cơ quan quản
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lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố
cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 21. Thông báo kết quả Hội thi

Kết quả Hội thi được công khai trên trang Thông tin điện tử của Học viện
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và thông báo đến các trường có người dự thi,
các đơn vị có người tham gia tổ chức Hội thi.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định về Hội thi giảng viên

dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trái với Quy chế này đều
bị bãi bỏ.

2. Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, hiệu
trưởng các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán
bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tổ chức, cá nhân có liên quan

chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Tạ Ngọc Tấn


