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KẾ HOẠCH 
tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật 

chủ đề “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

đợt II (2018 - 2020) 

----- 
 

Căn cứ Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương ban hành quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm 

văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” giai đoạn 2015 - 2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Bộ Chính trị khoá XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ (tại Thông báo số 

970-TB/VPTU ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Tỉnh uỷ) về việc tổ chức 

và phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt II (2018 - 2020), 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động Cuộc thi như sau:  

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; xây dựng nhân cách con người, đề cao giá trị chân - thiện - mỹ; đấu 

tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, 

đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Phát hiện, nêu 

gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt 

trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 

quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 

Thông qua Cuộc thi xây dựng được những hình tượng văn học nghệ thuật 

mang vẻ đẹp cuộc sống, tạo nguồn lực tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng phục 

vụ công tác quảng bá, tạo dựng hình ảnh của Tỉnh từ nay và những năm tiếp theo. 

II- ĐỐI TƢỢNG, LOẠI HÌNH, NỘI DUNG  

1. Đối tƣợng tham dự 
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- Đối với giải sáng tác: Là các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên và quần 

chúng nhân dân là người Đồng Tháp đang lao động, công tác, học tập, sinh sống  

trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp có tác phẩm, hồ sơ tham dự Cuộc thi đúng kế hoạch, 

thủ tục và thời gian quy định.  

- Đối với giải quảng bá: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 

biểu diễn, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Tỉnh. 

2. Loại hình, nội dung 

Gồm bảy loại hình tác phẩm: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Âm 

nhạc, Văn nghệ dân gian, Kiến trúc. Tập trung các nội dung sau: 

- Ca ngợi thành tựu trong quá trình đổi mới, phát triển, xây dựng quê hương 

Đồng Tháp; sự năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, 

rèn luyện và những việc làm có ích cho xã hội của mọi người ở các ngành, các cấp 

và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình, tập thể, cá 

nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công, 

vô tư, sống vì mọi người trong quá trình đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội, 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa 

phương, đơn vị. 

- Phản ánh những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và nhân dân 

trên địa bàn tỉnh từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

III- PHẠM VI XÉT GIẢI THƢỞNG VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

1. Phạm vi xét tặng giải thƣởng và khen thƣởng 

1.1. Giải thưởng xét tặng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, theo bảy thể loại: 

- Văn học 

- Mỹ thuật 

- Nhiếp ảnh 

- Sân khấu 

- Âm nhạc 
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- Văn nghệ Dân gian 

- Kiến trúc 

1.2. Giải quảng bá: Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật theo chủ đề Cuộc thi gồm: 

- Đơn vị có các tiết mục, chương trình biểu diễn, cuộc triển lãm, trưng bày 

thành công và hiệu quả theo đúng chủ đề Cuộc thi (kể cả biểu diễn các tác phẩm đã 

đạt giải trong giai đoạn 1). 

- Ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công tác phẩm liên quan chủ đề nêu trên. 

2. Cơ cấu giải thƣởng  

 - Giải thưởng và mức thưởng dành cho tác phẩm văn học nghệ thuật: Tặng 

giải A, B, C và khuyến khích gồm bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh kèm theo tiền thưởng.  

- Giải thưởng dành cho hoạt động quảng bá tác phẩm: Chọn 01- 03 tập thể và 

01 - 03 cá nhân và một số giải khuyến khích tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân 

Tỉnh kèm theo tiền thưởng.  

Ngoài ra, tùy theo chất lượng và số lượng tác phẩm tham gia Cuộc thi, cơ cấu 

giải thưởng có thể thay đổi cho phù hợp. 

IV. BAN TỔ CHỨC VÀ CƠ QUAN THƢỜNG TRỰC CUỘC THI  

1. Thành phần Ban tổ chức Cuộc thi 

- Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban; 

- Đồng chí Phạm Khiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh, 

Phó trưởng Ban Thường trực; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Liên 

hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh. 

(Có quyết định riêng). 

2. Ban giám khảo, Tổ thƣ ký, Tổ phục vụ Cuộc thi (có quyết định riêng). 

3. Cơ quan Thƣờng trực Cuộc thi  

Cơ quan thường trực Cuộc thi đặt tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh, 

số 54, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí tổ chức chấm vòng sơ khảo của ngành, hội chuyên ngành do Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh phụ trách. 

- Kinh phí tổ chức tổng kết, trao giải thưởng ở cấp tỉnh, gửi hồ sơ tham gia giải 

thưởng ở Trung ương và in ấn quảng bá tác phẩm do cơ quan Thường trực Ban tổ 

chức Cuộc thi (Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh) lập dự trù đề nghị Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định. 

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi và phát động sâu rộng trong hệ thống 

chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia; ban hành thể lệ, quy chế, quyết định 

thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký, tổ phục vụ Cuộc thi.  

- Định hướng cơ quan báo chí trong Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền triển khai 

Cuộc thi. 

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, định kỳ báo cáo 

Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến chỉ đạo. 

2. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh  

- Chủ trì phối hợp các ngành liên quan dự toán và quyết toán kinh phí Cuộc thi; 

tham mưu Ban tổ chức thành lập Ban giám khảo, tổ thư ký, tổ phục vụ; tổ chức 

chấm sơ khảo và gửi tác phẩm tham gia giải thưởng cấp Trung ương theo quy định; 

tham mưu tổ chức chấm chung khảo, lễ tổng kết cuộc thi và in ấn, phát hành các tác 

phẩm đạt giải.  

- Hướng dẫn, động viên các văn nghệ sĩ tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Phối 

hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp 

làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá tác phẩm sau Cuộc thi. 

3. Sở Nội vụ  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt 

giải (trên cơ sở đề nghị của Ban tổ chức Cuộc thi). 

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  

- Phối hợp Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh hướng dẫn, động viên các 

văn nghệ sĩ tham gia hưởng ứng Cuộc thi. 
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- Thành lập Hội đồng sơ khảo cấp cơ sở của ngành để xét chọn tác phẩm, 

chương trình nghệ thuật, triển lãm, quảng bá… theo đúng tiêu chí quy định. 

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Tỉnh xây dựng chương trình biểu 

diễn phục vụ lễ tổng kết Cuộc thi. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông  

Phối hợp định hướng cơ quan báo chí trong Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu 

rộng về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả xã hội của Cuộc thi. 

6. Các cơ quan báo đài trong Tỉnh 

Làm tốt công tác tuyên truyền về Cuộc thi, tham gia quảng bá các tác phẩm văn 

học nghệ thuật về chủ đề sau Cuộc thi. 

7. Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy 

trực thuộc Tỉnh ủy  

- Tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức, văn nghệ sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên, thanh niên, 

giáo viên, sinh viên, học sinh và nhân dân… tại địa phương, đơn vị tích cực hưởng 

ứng tham gia Cuộc thi. 

- Phối hợp các ngành liên quan và Hội văn học nghệ thuật địa phương xét và 

gửi hồ sơ đề cử tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá tác 

phẩm văn học nghệ thuật có chủ đề nêu trên về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh theo  

thời gian qui định./. 

 

Nơi nhận: 
- BTG Trung ương (2 nơi),      

- Vụ Văn hóa, Văn nghệ - BTGTW       

- Thường trực Tỉnh uỷ, 

- Uỷ ban nhân dân Tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND Tỉnh, 

- Hội LHVHNT Tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành Tỉnh,  

- UBMTTQVN Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, 

- BTG (TH) các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực 

thuộc Tỉnh uỷ, 

- Các thành viên tham gia BTC, 

- Các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử ĐT, 

- Tổ giúp việc CT 05 Tỉnh, 

- Lưu VP, Phòng KG và VH-VN (NHAT).  

TRƢỞNG BAN 

 

 

(đã ký) 

 

 

Lê Thị Kim Loan 

  

 ( báo cáo) 
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THỂ LỆ 

Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật 

 chủ đề “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 đợt II (giai đoạn 2018 - 2020) 

(Kèm Kế hoạch số 94-KH/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm 2018 

 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

-----  

 

Căn cứ Kế hoạch số 94-KH/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tổ chức và phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm 

văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”, đợt II (giai đoạn 2018 - 2020), Ban tổ chức Cuộc thi đề ra thể lệ giải 

thưởng như sau: 

I- TÊN GỌI 

Tên gọi: Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Đồng 

Tháp, đợt II (giai đoạn 2018-2020). Gọi tắt là Cuộc thi. 

II- CHỦ ĐỀ VÀ THỂ LOẠI 

1. Chủ đề 

- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi về tấm gương “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”đã được các tác giả chứng kiến trực 

tiếp hoặc ghi lại, đọc qua tài liệu sách báo, thể hiện tình cảm sâu sắc của bản thân 

người viết (hoặc của người khác mà tác giả ghi lại) về Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật về các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp. 

2. Các loại hình và yêu cầu thể hiện 

2.1. Giải thưởng xét tặng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, sưu tầm văn nghệ 

dân gian, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, gồm: 

- Văn học: thơ, truyện ngắn, bút ký, phóng sự, mẫu chuyện, công trình nghiên 

cứu lý luận phê bình. 

- Mỹ thuật: tranh chất liệu (kích cỡ tối thiểu 60cm x 80cm, tranh cổ động (kích 

cỡ tối thiểu 40cm x 60cm trở lên). 
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- Nhiếp ảnh: ảnh màu hoặc đen trắng, ảnh đơn hoặc ảnh bộ được chụp tại địa 

phương Đồng Tháp. Khổ ảnh phóng trên giấy cỡ 13cm x 18cm. Sau ảnh ghi rõ tên 

nhân vật, thành tích (nếu có), địa điểm, thời gian chụp, nội dung sự kiện… 

- Sân khấu: ca cổ, chập cải lương, kịch ngắn đạt giải ở cấp tỉnh trở lên. Khuyến 

khích gửi kèm đĩa CD. 

- Âm nhạc: ca khúc. Khuyến khích gửi bản nhạc kèm đĩa CD . 

- Văn nghệ Dân gian: mỗi bài viết có độ dài ít nhất 6 trang in khổ giấy A4. 

- Kiến trúc: hồ sơ mặt bằng tổng thể, các mặt bằng, mặt cắt, ảnh công trình đã 

xây dựng… thể hiện trong hồ sơ khổ giấy A3 kèm đĩa CD. 

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi tham dự tối đa 03 tác phẩm. Tác phẩm  dự 

thi được đánh máy trên khổ giấy A4 (trừ thể loại Kiến trúc), font Times New 

Roman, size 14; gửi 02 bản, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ quy định. 

Đối với tác phẩm dự thi thuộc thể loại Văn học, Văn nghệ dân gian, Sân khấu ngoài 

gửi bản giấy, đề nghị đồng gửi file đến Ban tổ chức Cuộc thi.  

2.2. Giải quảng bá xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm:  

- Đơn vị có các tiết mục, chương trình biểu diễn, cuộc triển lãm, trưng bày về 

chủ đề được tổ chức trực tiếp hoặc gửi đĩa tiếng, đĩa hình tham gia xét giải (ưu tiên 

cho các chương trình được thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020).  

- Ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công tác phẩm về chủ đề này được cơ 

quan, đơn vị, địa phương xem xét, gửi hồ sơ đề cử. 

III- ĐỐI TƢỢNG THAM GIA 

- Đối với giải sáng tác: Là các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên và quần 

chúng nhân dân là người Đồng Tháp đang lao động, công tác, học tập, sinh sống 

trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh Đồng Tháp có tác phẩm, hồ sơ tham dự Cuộc thi 

đúng kế hoạch, thủ tục và thời gian quy định.  

- Đối với giải quảng bá: Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động 

biểu diễn, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Tỉnh. 

- Khuyến khích các nhà báo, văn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, tâm huyết tham gia 

dự thi. 

- Các thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký không được tham 

gia Cuộc thi. 
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IV. TIÊU CHÍ TÁC PHẨM DỰ THI 

- Là những sáng tác mới, độc đáo, không được sao chép, trùng lặp; có chất 

lượng cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật; ca ngợi, làm nổi bật tư tưởng, đạo 

đức, tác phong, phong cách của Bác, chưa được xét thưởng lần nào ở các cuộc thi, 

liên hoan trong và ngoài tỉnh, đã hoặc chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

- Phản ánh chân thực, chính xác về sự kiện và con người (người thật, việc thật). 

- Có tính giáo dục cao, thuyết phục, khơi dậy cảm xúc ở người xem, người 

nghe, người đọc. 

- Làm nổi bật và sinh động về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách, lối 

sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức của Bác ở các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú ý 

đến các đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động, chức sắc, chức việc v.v.. 

 * Lưu ý:  

- Để đảm bảo tính khách quan trong công tác chấm thi, đề nghị tác giả đính 

kèm tên và địa chỉ liên hệ, số điện thoại của mình ngoài nội dung bài dự thi (theo 

mẫu đính kèm). 

- Các tác phẩm đạt giải cao sẽ được chọn lọc, quảng bá qua các phương tiện 

thông tin đại chúng trong Tỉnh. 

- Các tác phẩm có chất lượng cao sẽ được công bố bằng nhiều hình thức (đăng 

báo, in sách, ghi CD, triển lãm). Ban tổ chức toàn quyền sử dụng tác phẩm đạt giải 

để in ấn thành tài liệu, sách… tuyên truyền cho Cuộc thi, không trả thù lao nhuận bút.  

- Những tác phẩm, hồ sơ bị coi là phạm quy (bị loại) do vi phạm các điểm 

sau đây: 

+ Sao chép với mọi hình thức. 

+ Không gửi đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định. 

+ Không đủ thông tin, ghi chép không rõ ràng, mờ, thiếu, lỗi kỹ thuật hoặc 

không rõ các phần nối tiếp. 

V- CÁCH THỨC CHẤM GIẢI 

1. Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về 

chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” giai 

đoạn II (2018 – 2020) thành lập Hội đồng Giám khảo gồm lãnh đạo các cơ quan: 
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Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Liên hiệp Văn học- Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và các văn nghệ sỹ có uy tín, kinh nghiệm trong và ngoài Tỉnh. Tổ thư ký 

giúp việc Hội đồng Giám khảo là các chuyên viên giúp việc về việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, hội viên Hội Liên hiệp Văn học - 

Nghệ thuật Tỉnh.  

2. Hội đồng Giám khảo Cuộc thi tiến hành chấm điểm độc lập cho từng tác 

phẩm dự thi; thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình: chấm điểm trung thực, công 

tâm, khách quan, bảo đảm tính công bằng cho mọi tác phẩm tham dự thi và chịu 

trách nhiệm trước Ban tổ chức về kết quả chấm điểm của mình. 

3. Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng Giám khảo làm việc với tinh thần trách 

nhiệm cao; chính xác, kịp thời và minh bạch. 

VI- HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƢỞNG  

- Tác phẩm tham dự Cuộc thi ghi rõ: Họ tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả 

(cả tên khai sinh và tên bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; 

số điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày tháng năm sáng tác, 

sưu tầm, công diễn, biểu diễn, công trình kiến trúc đã xây dựng, trưng bày, đăng 

báo, tạp chí,... được đóng trong phong bì, túi niêm phong. 

- Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về thành tích quảng bá: ngoài 

những yêu cầu về thông tin như đối với tác phẩm, phải có báo cáo thành tích của cá 

nhân, tập thể về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, trưng bày, triển lãm, 

giới thiệu...; quy mô, địa điểm, thời gian, được cơ quan, đơn vị, địa phương xác nhận. 

VII- CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về 

chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sẽ trao 

tặng giấy chứng nhận, bằng khen và các phần thưởng của Ban tổ chức Cuộc thi cho 

những người tham gia dự thi đạt giải theo quy định, như sau: 

- Đối với mỗi loại hình văn học nghệ thuật chọn 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C 

và 9 giải khuyến khích. Mức thưởng dành cho mỗi loại hình như sau: 

+ Giải A, mức thưởng 04 triệu đồng/giải. 

+ Giải B, mức thưởng 03 triệu đồng/giải. 

+ Giải C, mức thưởng 02 triệu đồng/giải. 

+ Giải khuyến khích, mức thưởng 01 triệu đồng/giải. 
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- Đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động quảng bá: chọn 01 - 03 

tập thể và 01 - 03 cá nhân. Mức thưởng như sau:  

Tập thể: 

+ Giải A, mức thưởng 05 triệu đồng/giải. 

+ Giải B, mức thưởng 04 triệu đồng/giải. 

+ Giải C, mức thưởng 03 triệu đồng/giải. 

+ Giải khuyến khích, mức thưởng 01 triệu đồng/giải. 

Cá nhân: 

+ Giải A, mức thưởng 03 triệu đồng/giải. 

+ Giải B, mức thưởng 02 triệu đồng/giải. 

+ Giải C, mức thưởng 1,5 triệu đồng/giải. 

+ Giải khuyến khích, mức thưởng 500 ngàn đồng/giải. 

 Tùy theo chất lượng và số lượng tác phẩm dự thi ở mỗi loại hình, Ban Tổ chức 

có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho hợp lý. 

VIII- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 

- Giải sáng tác tác phẩm: phát động và nhận tác phẩm, hồ sơ từ tháng 11/2018 

đến hết ngày 10/12/2019. 

- Giải quảng bá: nhận hồ sơ đề cử xét khen thưởng đến hết ngày 20/3/2020. 

- Thời gian tổng kết và phát thưởng: dự kiến ngày 19/5/2020 nhân dịp kỷ niệm 

130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Địa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ đề nghị trao giải thưởng và khen thưởng: Hội 

Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (số 54, đường Lý Thường Kiệt, 

phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ 

thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

đợt II (2018 – 2020) được phát động từ tháng 11/2018 đến hết ngày 10/12/2019. Thể 

lệ Cuộc thi được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Tỉnh. 

 

 

 



11 

 

 

*Mẫu gửi kèm tác phẩm dự thi: 

- Họ và tên: ………………………………. 

- Bút danh: ……………………………….. 

- Tên tác phẩm: ………………………….. 

…………………………………………….. 

- Loại hình:………………………………. 

- Thể loại: ……………………………….. 

- Ngày tháng năm sáng tác: 

- Địa chỉ: ………………………………… 

……………………………………………. 

- Điện thoại liên lạc:…………………….. 

- Số tài khoản (nếu có)…………………… 

…………………………………………….. 
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DỰ TRÙ KINH PHÍ 

Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật 

chủ đề “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

đợt II ( 2018 - 2020) 

----- 

 

A- KINH PHÍ GIẢI THƢỞNG SÁNG TÁC VÀ QUẢNG BÁ TÁC PHẨM: 

258.000.000 đồng 

I- GIẢI THƢỞNG SÁNG TÁC TÁC PHẨM:                  175.000.000đồng 

1- Nhiếp ảnh: 25.000.000đ.  

- 01 giải A trị giá: 4.000.000 đồng                                         = 4.000.000 đồng 

- 02 giải B trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng       =  6.000.000 đồng 

- 03 giải C trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng     =  6.000.000 đồng 

- 09 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng        = 9.000.000 đồng 

2- Mỹ thuật: 25.000.000đ.  

- 01 giải A trị giá: 4.000.000 đồng       = 4.000.000 đồng 

- 02 giải B trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng      = 6.000.000 đồng 

- 03 giải C trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng      = 6.000.000 đồng 

- 09 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng     = 9.000.000 đồng 

3- Văn học: 25.000.000đ 

- 01 giải A trị giá: 4.000.000 đồng        = 4.000.000 đồng 

- 02 giải B trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng       = 6.000.000 đồng 

- 03 giải C trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng      = 6.000.000 đồng 

- 09 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng         = 9.000.000 đồng 

         4- Âm nhạc: 25.000.000đ 

- 01 giải A trị giá: 4.000.000 đồng        = 4.000.000 đồng 

- 02 giải B trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng       = 6.000.000 đồng 

- 03 giải C trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng                = 6.000.000 đồng 

- 09 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng        = 9.000.000 đồng 

5- Sân khấu: 25.000.000đ 

- 01 giải A trị giá: 4.000.000 đồng      = 4.000.000 đồng 

- 02 giải B trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng    = 6.000.000 đồng 
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- 03 giải C trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng                     = 6.000.000 đồng 

- 09 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng       = 9.000.000 đồng 

 6- Kiến trúc: 25.000.000đ 

- 01 giải A trị giá: 4.000.000 đồng      = 4.000.000 đồng 

- 02 giải B trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng    = 6.000.000 đồng 

- 03 giải C trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng                      = 6.000.000 đồng 

- 09 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng     = 9.000.000 đồng 

7- Văn nghệ dân gian: 25.000.000đ 

- 01 giải A trị giá: 4.000.000 đồng      = 4.000.000 đồng 

- 02 giải B trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng     = 6.000.000 đồng 

- 03 giải C trị giá mỗi giải 2.000.0000 đồng                      = 6.000.000 đồng 

- 09 giải Khuyến khích trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng       = 9.000.000 đồng 

II- GIẢI THƢỞNG DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ TÁC PHẨM:               

23.000.000 đồng 

Tập thể: 

- 01 giải A trị giá: 5.000.000 đồng      = 5.000.000đồng 

- 01 giải B trị giá mỗi giải 4.000.000 đồng     = 4.000.000 đồng  

- 01 giải C trị giá mỗi giải 3.000.0000 đồng                        = 3.000.000 đồng 

- 03 giải khuyến khích mỗi giải 1.000.000 đồng                    = 3.000.000 đồng 

Cá nhân: 

- 01 giải A trị giá: 3.000.000 đồng      = 3.000.000đồng 

- 01 giải B trị giá mỗi giải 2.000.000 đồng     = 2.000.000 đồng  

- 01 giải C trị giá mỗi giải 1.500.0000 đồng                        = 1.500.000 đồng 

- 03 giải khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng                    = 1.500.000 đồng 

III- IN SÁCH QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI GIAI ĐOẠN  

2018 - 2020: 60.000.000 đồng 

- In: 500 cuốn x 100.000 đồng                                              =  50.000.000 đồng 

- Biên tập và xuất bản                                                           =  10.000.000 đồng 

B- KINH PHÍ CHI THAM GIA CUỘC THI CẤP TRUNG ƢƠNG VÀ TỔ 

CHỨC CUỘC THI CẤP TỈNH : 129.00.000 đồng 

I- GỬI TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI TRUNG ƢƠNG: 10.000.000đ 



14 

 

 

 

II- BỒI DƢỠNG BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, THƢ KÝ, IN ẤN:                       

            67.700.000 đồng 

1- Ban tổ chức:                                                                       7.200.000 đồng 

- 09 người x 800.000 đ/người                                                   = 7.200.000đồng 

 

 2- Ban giám khảo:                          52.500.000đồng         

- 5 người x 1.500.000 đ/người x 7 chuyên ngành                   = 52.500.000đồng 

3- Tổ thƣ ký và phục vụ:                                                      4.000.000đồng                                                             

8 người x 500.000đ/người                                                        = 4.000.000đồng 

4- Văn phòng phẩm và sao in các tác phẩm phục vụ công tác chấm giải:  

                                                                           4.000.000 đồng 

III- TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT:                                          50.500.000 đồng 

- Trang trí khánh tiết, hội trường, âm thanh:                        = 10.000.000 đồng. 

- Biểu diễn tác phẩm văn học nghệ thuật đạt giải (khoán):   = 15.000.000 đồng 

- Nước uống: 20.000đ x 150 người                                       = 3.000.000 đồng. 

- Tiền ăn tác giả đạt giải, đại biểu khách mời: 150.000đ x 150 người  

                                                                                              = 22.500.000 đồng 

 

TỔNG CỘNG (A + B): 386.200.000 đồng 

Viết bằng chữ: (Ba trăm tám mươi bảy triệu đồng) 
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