TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

Đ Ả N G C Ồ N G SẢN V IẺ T N A M

BAN TUYEN GIA O

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 3 năm 2022

Số 37-KH/BTGTU

KÉ HOẠCH
tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, báo chí
về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí M inh” năm 2022

- Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 20-KH/TU ngày
14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của
Bộ Chính trị”;
- Căn cứ Quy chế số 13-QC/BTGTW ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, báo chí về chủ
đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn
2021-2025;
Phát huy kết quả đạt được của cuộc thi năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
chủ trì, phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác
tác phẩm văn học, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh " năm 2022.
I. M ục đích yêu cầu
1. M ục đích
- Đẩy mạnh tuyên tuyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt
Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.
- Thông qua cuộc thi tiếp tục góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của
cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành, của
từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cá nhân.
- Tuyên truyền, khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh.
- Thông qua việc sáng tác các tác phẩm văn học, báo chí về “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm cơ sở, tiền đề để các tổ
chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, cổ
vũ, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
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2. Yêu cầu
- Cuộc thi được phát động rộng rãi trong và ngoài tỉnh; bảo đảm tính chân
thực, tính thẩm mỹ; tác phẩm có giá trị thiết thực bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo
đức, văn hóa trong toàn xã hội.
- Nội dung các tác phẩm tuyên truyền, cổ vũ việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các tập thể, cá nhân được thể hiện trong các tác phẩm phải là những tập
thể, cá nhân tiêu biểu cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh hiện đang sinh sống, lao động, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh và những
người con của quê hương Sóc Trăng đang sinh sống ở các địa phương khác.
- Sau cuộc thi, các tác phẩm đạt giải được giới thiệu, phổ biến rộng rãi nhằm
tạo sức lan tỏa về những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
II. Đối tượng tham gia
- Các tập thể và cá nhân hội đủ điều kiện theo Thể lệ Cuộc thi đều được
tham gia dự thi.
- Đồng tác giả, các tác giả chuyên và không chuyên, không phân biệt tuổi
tác, giới tính, ngành nghề đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng
đều có quyền tham gia cuộc thi, nhưng phải có tác phẩm phù hợp với chủ đề và
đúng theo quy định của Thể lệ Cuộc thi.
- Để đảm bảo tính công bằng, khách quan, các thành viên Ban Tổ chức, Ban
Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi không được tham gia dự thi.
III. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi
1. Nội dung:
- Các tác phẩm tham gia dự thi phải thể hiện đậm nét về giá trị tư tưởng,
nghệ thuật, bám sát chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”.
- Các tác phẩm ngợi ca những cá nhân, tập thể tiêu biểu, cách làm hiệu quả
trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được
thể hiện trong việc tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ và tâm huyết của mình xây dựng
quê hương, đất nước.
2. H ình thức: Các tác phẩm tham gia cuộc thi bao gồm 02 thể loại sau:
- Tác phẩm văn học (thơ).
- Tác phẩm báo chí: Ký chân dung.
3. Thời gian:
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 26/3/2021 đến 17h00 ngày
26/9/2022.
- Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi: Dự kiến giữa tháng 10/2022.
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4. C ơ cấu giải thưởng:

4.1. Giải thưởng cho tác phẩm văn học:
- 01 giải A: Bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng 5.000.000 đồng;
- 02 giải B: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng,
mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng;
- 03 giải C: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng,
mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
- 05 giải Khuyến khích: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và
tiền thưởng, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

4.2. Giải thưởng cho tác phẩm báo chí:
- 01 giải A: Bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng 5.000.000 đồng;
- 02 giải B: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng,
mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng;
- 03 giải C: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng,
mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
- 05 giải Khuyến khích: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và
tiền thưởng, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
5. Thành phần Ban Tổ chức: (Có Quyết định kèm theo). Riêng thành phần Ban
Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành quyết định và sẽ công bố sau.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị chủ trì, ra quyết định thành lập Ban Tổ
chức Cuộc thi, đảm bảo kinh phí, chỉ đạo tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi.
2. Sở Nội vụ phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh về công tác khen thưởng phục vụ cho việc tổng kết, trao giải Cuộc thi.
3. Hội Văn học Nghệ thuật là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chỉ đạo
các phân hội chuyên ngành trực thuộc triển khai, phát động rộng rãi trong toàn tỉnh
thực hiện tốt Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi; nhận tác phẩm, tổng hợp và phân loại các
tác phẩm dự thi; báo cáo tình hình phát động và đánh giá chất lượng cuộc thi.
4. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền
hình Sóc Trăng; Báo Sóc Trăng; Hội Nhà báo tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh tỉnh Sóc Trăng; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng
ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi
đến các nhà văn, nhà báo, giáo viên, sinh viên, học sinh, cán bộ, đảng viên, đoàn
viên thanh niên và nhân dân,... đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh Sóc
Trăng, nhằm thu hút đông đảo các đối tượng có năng khiếu tham gia Cuộc thi.
5. Ban Tổ chức Cuộc thi mời thành viên Ban Giám khảo là những nhà
chuyên môn, đảm bảo việc chấm chọn nghiêm túc, công bằng và đúng Thể lệ Cuộc
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thi; chọn tác phẩm đạt giải gửi về Trung ương dự thi; tham mưu Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy tổ chức tổng kết Cuộc thi.
6.
Sau cuộc thi, Hội Văn học Nghệ thuật phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình
Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng, Hội Nhà báo tỉnh, Trung Tâm Thông tin công tác
Tuyên giáo và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các tác phẩm đạt
giải trên các phương tiện thông tin, truyền thông và trong các sự kiện chính trị, văn hóa
diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Nơi nhận:

TRƯ ỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Vụ Lý luận chính trị, BTGTW
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Sở Nội vụ,
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh,
- Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,
- Tỉnh Đoàn,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Báo Sóc Trăng,
- Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng,
- Các cơ quan báo thường trú tại Sóc Trăng,
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy,
thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh,
- Lưu B t GTU.
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TỈNH ỦY SÓC TRĂNG
BAN TUYÊN GIÁO
*

Đ Ả N G C Ồ N G SẢN V IẺ T N A M
Sóc Trăng, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Số 28-TB/BTGTU

THÔNG BÁO
về thể lệ Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, báo chí về “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí M inh” năm 2022
Thực hiện Quyết định số 66-QĐ/BTGTU ngày 10/3/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học,
báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
năm 2022, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
1. 3. Thể loại:
- Văn học (thơ).
- Báo chí: Ký chân dung.
2. Nội dung tác phẩm dự thi:
2.1. Tác p hẩm văn học (thơ): Sáng tác tác phẩm về việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời khai thác, phản ánh những
cá nhân, tập thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
Khắc họa những nhân tố, những điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong quá
trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
2.2. Tác p hẩm báo ch í (kỷ chân dung):
- Phản ánh những nhân tố mới, đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và
hình thức thể hiện. Qua đó, làm nổi bật tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới.
3. Đối tượng d ự thi
Mọi công dân Việt Nam không phân biệt giới tính, thành phần, độ tuổi, tâm
huyết với Sóc Trăng, có sáng tác mới, phù hợp với chủ đề cuộc thi đều được gởi
tác phẩm tham dự. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không
được dự thi.
4. Quy định đối với tác phẩm dự thi
- Tùy thuộc vào chất lượng của tác phẩm tham gia cuộc thi đối với 02 thể
loại, việc chọn tác phẩm trao giải không nhất thiết phải xét đủ số lượng theo cơ cấu
của từng thể loại.
- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, chưa được công bố dưới bất kỳ
hình thức nào (trừ trang blogs cá nhân). Riêng các tác phẩm của các tác giả
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ngoài tỉnh, phải được Hội văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố nơi tác giả, tập
thể tác giả sống, làm việc xác nhận bản quyền tác giả đối với tác phẩm gửi
tham dự cuộc thi.
- Mỗi tác giả gửi dự thi không quá 03 tác phẩm đối với mỗi thể loại; không
gởi tác phẩm đã đạt giải ở các cuộc thi khác. Trường hợp 01 tác giả đạt nhiều giải,
Ban Tổ chức chỉ chọn trao 02 giải cao nhất.
- Tác phẩm báo chí: Mỗi tác phẩm không quá 1.500 từ.
- Đối với các tác phẩm đạt giải cuộc thi, Ban Tổ chức được quyền in ấn, giới
thiệu, phổ biến trên các phương tiện thông tin, truyền thông và không phải trả chi
phí nào cho tác giả. Ban Tổ chức Cuộc thi không hoàn trả bản thảo các tác phẩm dự thi.
5. Thời gian tiến hành và tổng kết Cuộc thi
- Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 26/3/2022 đến 17 giờ 00 ngày
26/9/2022. Tổng kết và công bố kết quả dự kiến giữa tháng 10/2022.
- Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Ban Tổ chức Cuộc
thi (nếu gửi qua đường Bưu điện, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ căn cứ vào dấu Bưu điện để
tính thời gian gởi tác phẩm dự thi). Ngoài bì thư ghi: Tác phẩm dự thi sáng tác về "Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí M inh"năm 2022.
- Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, số 240, Lý
Thường Kiệt, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
N hững vấn đề cần lưu ý:
- Mỗi tác phẩm dự thi phải ghi đầy đủ họ và tên thật, bút danh (nếu có), địa
chỉ, số điện thoại, được trình bày trên khổ giấy A4. Tác giả phải chịu trách nhiệm về
tính chân thực của tác phẩm và bản quyền tác giả.
- Nội dung tác phẩm phải là người thật việc thật hiện đang sinh sống, lao
động, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh và những người con của quê hương Sóc Trăng
đang sinh sống ở các địa phương khác; tác phẩm có tính phát hiện và sáng tạo, nhân
vật có họ tên chính xác, địa chỉ rõ ràng, công việc cụ thể.
- Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa đạt giải tại các cuộc thi
trong và ngoài tỉnh.
5. C ơ cấu giải thưởng

5.1. Giải thưởng cho tác phẩm văn học
- 01 giải A: Bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng 5.000.000 đồng;
- 02 giải B: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng,
mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng;
- 03 giải C: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng,
mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
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- 05 giải Khuyến khích: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và
tiền thưởng, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

5.2. Giải thưởng cho tác phẩm báo chí:
- 01 giải A: Bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng 5.000.000 đồng;
- 02 giải B: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng,
mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng;
- 03 giải C: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng,
mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
- 05 giải Khuyến khích: Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và
tiền thưởng, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
Thể lệ này được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban
Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các tác giả tham gia dự thi thực hiện đúng
Thể lệ này.
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
kiêm
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
CUỒC TH I
Ban Tũyeir giao
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