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V/v mời dự Hội nghị  

 

             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

        Bình Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

THỂ LỆ   
Cuộc vận động 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” 

giai đoạn 2020 – 2025 

(ban hành kèm theo Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 30/9/2022  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

 I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng áp dụng  

Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Bình Thuận, có 

đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm, 

công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hoặc hoạt động quảng 

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

cách Hồ Chí Minh”, có hồ sơ tham dự gửi về Ban Tổ chức Cuộc vận động. 

Điều 2. Phạm vi giải thưởng   

1. Xét tặng giải thưởng sáng tác đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuất 

bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thuộc các 

lĩnh vực: Văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa. 

2. Xét tặng giải thưởng quảng bá đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động 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” thuộc các lĩnh vực: Văn 

nghệ dân gian (sưu tầm); xuất bản (quảng bá, phát hành sách); văn hóa thông tin, 

di tích lịch sử, văn hóa, bảo tàng, thư viện (triển lãm); chiếu phim, đơn vị biểu diễn 

nghệ thuật, nghệ sĩ (quảng bá). 

 II. TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT CHỌN 

Điều 3. Tiêu chí xét, chọn 

1. Tiêu chí chung: 

a) Thời gian sáng tác các tác phẩm, thời gian hoạt động quảng bá đợt I tính 

từ ngày 01/01/2021; đợt II tính từ ngày 01/12/2022. 

b) Tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá đảm bảo đúng chủ đề; có tính 

phát hiện, sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; có hiệu 

quả nâng cao nhận thức, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá 

trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư 

tưởng, đạo đức, văn hóa trong toàn xã hội. 
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c) Tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá có hiệu ứng xã hội tốt, phát hiện, 

cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương 

người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; xây dựng nhân cách con người Việt Nam; đấu tranh, phê phán cái xấu, cái 

ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực. 

d) Không xét tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá đối với các tác phẩm 

không đúng với chủ đề; các kịch bản, bản thảo, đề cương (sân khấu, múa, âm 

nhạc, văn học); các chương trình mang tính lễ hội, giao lưu, lễ kỷ niệm, các tác 

phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, 

bài chòi, ví dặm, đồng dao...) và những tác phẩm đang có tranh chấp về bản quyền. 

e) Không xét tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá đối với các tác phẩm, hoạt 

động quảng bá của thành viên và người thân của thành viên Ban Bổ chức, Hội đồng 

xét chọn tác phẩm, Tổ thư ký cuộc vận động (cha, mẹ ruột của bản thân và cha, mẹ 

ruột của vợ hoặc chồng; vợ, chồng, con; anh, chị, em ruột của bản thân; anh, chị, 

em ruột của vợ hoặc chồng). Trường hợp phát hiện thành viên, người thân của thành 

viên Ban tổ chức, Hội đồng xét chọn tác phẩm, Tổ thư ký cuộc vận động gửi hồ sơ, 

tác phẩm dự giải, Ban Tổ chức sẽ thay thế thành viên đó trước khi xét, chọn, trao 

giải (hoặc thu hồi giải đã trao do phạm quy) để bảo đảm tính khách quan. 

f) Tập thể, cá nhân được xét tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá có phẩm 

chất chính trị và đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước; không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, 

quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử 

lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian gửi tác phẩm, hồ sơ tham 

gia xét chọn tại Cuộc vận động.   

2. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật mời được sáng tác từ ngày 

01/01/2021 

a) Văn học: Là tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, bút ký, tản văn, thơ, 

trường ca, sách nghiên cứu, lý luận phê bình đã được xuất bản, phát hành (không 

xét các tác phẩm mang nội dung trào phúng, châm biếm, đả kích).   

b) Âm nhạc: Tác phẩm (nhạc và lời, nhạc không lời) được viết tay hoặc 

đánh máy rõ ràng trên giấy khổ A4 (03 bản photo), được thu tiếng (hoặc thu cả 

tiếng và hình) vào 02 đĩa CD, hoặc 02 USB; đã được biểu diễn, công bố tại cơ 

quan văn hóa cấp tỉnh trở lên (kèm giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan 

có thẩm quyền). Mỗi tác giả chỉ được gửi tối đa 02 tác phẩm âm nhạc. 

c) Sân khấu: Tác phẩm đã được in thành sách (hoặc được dàn dựng) và công 

diễn trên sân khấu chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp từ cấp tỉnh trở lên 

(kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi tác 

giả chỉ được gửi 02 tác phẩm; mỗi tác phẩm gửi 03 bản photo và 01 bản gốc (đối với 
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kịch bản được in thành sách); 02 đĩa DVD hoặc 02 USB ghi hình tác phẩm. 

d) Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa đã được công bố, trưng 

bày, triển lãm mỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên (kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ 

chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Gửi 03 ảnh chụp tác phẩm kích thước 18 cm x 

24 cm để chấm vòng sơ khảo; gửi bản gốc khi được xét chấm chung khảo. 

e) Nhiếp ảnh: Là ảnh màu hoặc đen trắng, ảnh đơn, cụm ảnh hoặc ảnh bộ 

(từ 5 - 8 ảnh được coi là 1 tác phẩm) đã được công bố, trưng bày, triển lãm từ cấp 

tỉnh trở lên (kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm 

quyền). Không xem xét, chọn trao giải cho các tác phẩm nhiếp ảnh chỉnh sửa bằng 

phần mềm vi tính, đồ họa. Mỗi tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm và in 03 bản 

trên giấy ảnh cỡ 20 cm x 25 cm hoặc 20 cm x 30 cm. 

f) Múa: Tác phẩm đã được công diễn trên các loại hình sân khấu từ cấp tỉnh 

trở lên (kèm giấy chứng nhận của ban tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền). Mỗi 

tác giả chỉ được gửi tối đa 02 tác phẩm; mỗi tác phẩm được gửi 02 bản trên đĩa 

VCD hoặc USB. 

3. Về hoạt động quảng bá 

Xét tặng giải thưởng quảng bá đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong hoạt động 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” thuộc các lĩnh vực: Văn nghệ 

dân gian (sưu tầm); xuất bản (quảng bá, phát hành sách); thông tin, triển lãm, 

trưng bày (trung tâm văn hóa thông tin, Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa, bảo 

tàng, thư viện; đơn vị chiếu phim, đơn vị biểu diễn nghệ thuật, nghệ sĩ thể hiện 

nhiều và thành công về chủ đề này). 

Điều 4. Cơ cấu, hình thức khen thưởng   

1. Cơ cấu giải thưởng 

a) Giải thưởng sáng tác văn học, nghệ thuật:  

- 01 giải Đặc biệt    trị giá   50.000.000 đồng 

- 01 giải A      trị giá   30.000.000 đồng 

- 02 giải B      trị giá mỗi giải  20.000.000 đồng 

- 03 giải C      trị giá mỗi giải  15.000.000 đồng 

- 04 giải Khuyến khích    trị giá mỗi giải    5.000.000 đồng 

b) Giải thưởng quảng bá (đồng hạng): 05 tặng thưởng, 5.000.000 

đồng/giải. 

c) Trong trường hợp Hội đồng xét chọn tác phẩm xét thấy có thể trao tặng 

nhiều hơn số lượng giải theo quy định, thì báo cáo Ban Tổ chức Cuộc vận động để 

xem xét, quyết định. 
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2. Hình thức khen thưởng 

a) Ban Tổ chức Cuộc vận động sẽ trao giấy chứng nhận, tiền thưởng cho các 

tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, hoạt động quảng bá đạt giải theo Thể lệ. 

b) Các tác phẩm, hoạt động quảng bá đạt giải sẽ được xem xét, tuyển chọn 

gửi tham dự Giải thưởng 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” giai đoạn 

2021 - 2025 do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức. 

Điều 5. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng 

1. Tác phẩm sáng tác tham dự: ngoài những yêu cầu tại Điều 3, cần ghi rõ họ 

tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, 

thể loại, cơ quan (đơn vị), địa chỉ, số điện thoại của tác giả, đại diện nhóm tác giả 

khi cần liên lạc, thời gian sáng tác, sưu tầm, đơn vị thực hiện, đăng báo, tạp chí..., 

vào riêng 01 tờ giấy A4, để vào túi niêm phong. 

2. Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị xét giải thưởng quảng bá: Ngoài những 

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

tập thể, cá nhân về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, sản phẩm trưng 

bày, đăng tải, triển lãm, giới thiệu (ghi lại vào USB), quy mô, địa điểm, thời gian 

xuất bản (ấn phẩm), được cơ quan, đơn vị, địa phương (cấp ủy hoặc chính quyền 

cấp huyện trở lên) xác nhận. 

3. Những tác phẩm, hồ sơ bị coi là không hợp lệ (bị loại) khi vi phạm các 

điểm sau đây: gửi quá thời gian quy định trong Thể lệ; không đầy đủ nội dung, 

thông tin quy định tại Điều 3 và khoản 1, khoản 2 - Điều 5 của Thể lệ này. Ban Tổ 

chức Cuộc vận động không gửi trả lại cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả những 

tác phẩm, hồ sơ... không hợp lệ. 

Điều 6. Ban Tổ chức Cuộc vận động 

1. Ban Tổ chức Cuộc vận động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định 

thành lập.   

2. Ban Tổ chức Cuộc vận động được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy trong quá 

trình hoạt động.  

3. Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cuộc vận động 

- Thành lập các bộ phận giúp việc (Hội đồng xét chọn tác phẩm, Tổ Thư ký), 

tham mưu, tổ chức các hoạt động liên quan đến Cuộc vận động. 

- Thông báo tổ chức phát động, chỉ đạo việc tổng kết Cuộc vận động;  

- Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả tổ chức Cuộc vận động;  

- Đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung, sửa đổi thể lệ (nếu cần thiết). 

4. Thẩm quyền của Ban Tổ chức Cuộc vận động  

- Cấp giấy chứng nhận cho các tác giả, tác phẩm được khen thưởng;  
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- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xét, chọn tác phẩm khen 

thưởng (nếu có);  

- Tổng hợp các tác phẩm được khen thưởng tại tỉnh, gửi tham dự Giải 

thưởng 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” giai đoạn 2021 - 2025 do 

Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức. 

Điều 7. Cơ quan thường trực Cuộc vận động 

Cơ quan thường trực Cuộc vận động là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm:  

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, triển 

khai, phổ biến, hướng dẫn Thể lệ Cuộc vận động tới các đơn vị, địa phương, cá 

nhân liên quan.  

2. Là cơ quan tiếp nhận các tác phẩm do các tác giả gửi về tham dự Cuộc 

vận động; tập hợp, báo cáo Ban Tổ chức cuộc vận động các tác phẩm đáp ứng tiêu 

chí đưa vào xét chọn.  

3. Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất phục vụ trong quá trình làm việc của 

Ban Tổ chức Cuộc vận động và Hội đồng xét chọn tác phẩm.  

4. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy dự toán 

kinh phí tổ chức Cuộc vận động.  

5. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội 

nghị tổng kết và khen thưởng.  

6. Tham mưu cho Ban Tổ chức Cuộc vận động việc giải quyết khiếu nại liên 

quan đến việc xét chọn tác phẩm.  

7. Thường xuyên rà soát, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung, 

thay thế thành viên Ban Tổ chức Cuộc vận động; sửa đổi, bổ sung Thể lệ cho phù hợp.  

Điều 8. Hội đồng xét chọn tác phẩm  

1. Hội đồng xét chọn tác phẩm do Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động ra 

Quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan thường trực Cuộc vận động.  

Trên cơ sở Thể lệ Cuộc vận động, Hội đồng xét chọn tác phẩm tổ chức xét chọn 

tác phẩm, báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Cuộc vận động.  

2. Tổ Thư ký Cuộc vận động 

Trưởng Ban Tổ chức Cuộc vận động ra Quyết định thành lập Tổ Thư ký 

Cuộc vận động; giúp việc cho Hội đồng xét chọn tác phẩm; tổng hợp tác phẩm do 

các cơ quan, đơn vị gửi tham dự Cuộc vận động; rà soát, lựa chọn các tác phẩm đủ 

điều kiện báo cáo Ban Tổ chức Cuộc vận động; lập bảng điểm và tổng hợp kết quả 

chấm của Hội đồng xét chọn tác phẩm; tổng hợp các tác phẩm xuất sắc gửi tham 
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dự cấp Trung ương.  

IV. THỜI GIAN TỔNG KẾT, TẶNG THƯỞNG 

Điều 9. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ tham gia Cuộc vận động   

1. Thời gian xét tặng giải thưởng: 

- Đợt I, hạn cuối nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2022 (căn cứ dấu bưu điện).  

- Đợt II, hạn cuối nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2024 (căn cứ dấu bưu điện). 

2. Nơi nhận hồ sơ tham gia Cuộc vận động: 

- Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc gửi về Cơ quan thường trực Cuộc vận 

động (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy): Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, số 04, 

đường Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.    

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham 

dự Cuộc vận động 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” giai đoạn 2021 - 

2025. Ban Tổ chức cuộc vận động không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải 

bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.   

Điều 10. Công bố, trao giải 

1. Đợt 1, công bố và khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). 

2. Đợt 2, công bố và khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).  

(Ban Tổ chức Cuộc vận động sẽ có thông báo về thời gian cụ thể sau). 

Điều 11. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố các tác phẩm được khen 

thưởng, các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét khen thưởng và 

những vi phạm quy định, trình tự, thư tục xét khen thưởng. Đơn khiếu nại phải ghi 

rõ họ tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan Thường trực Cuộc vận động. 

Cơ quan Thường trực Cuộc vận động có trách nhiệm tổng hợp và tham mưu Ban 

Tổ chức cuộc vận động trả lời đơn khiếu nại. Không xem xét đơn không có tên, địa 

chỉ rõ ràng, mạo danh hoặc đơn khiếu nại quá thời hạn nêu trên. Quyết định của 

Ban Tổ chức Cuộc vận động là quyết định cuối cùng. 

2. Tác phẩm tham dự Cuộc vận động nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ và các 

quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc vận động sẽ 

thu hồi giải thưởng, thông báo đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy 

định của pháp luật hiện hành./. 
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