ĐẢNG ỦY KHỐI CCQ TỈNH
CHI BỘ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nha Trang, ngày 12 tháng 3 năm 2018

*
Số 100-KH/CBTGTU

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Người cán bộ tuyên giáo với việc
học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
--Căn cứ Kế hoạch số 99-KH/CBTGTU về hoạt động của Chi bộ năm
2018, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng tổ chức Cuộc thi viết về chủ
đề “Người cán bộ tuyên giáo với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết, trao giải cuộc thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thiết thực kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 19/5/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu
gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018);
- Khẳng định giá trị to lớn và tầm quan trọng của việc học tập, làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với người cán bộ tuyên giáo
trong giai đoạn hiện nay.
- Phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là các
tấm gương điển hình trong ngành Tuyên giáo.
- Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu để sáng tạo tác phẩm dự thi, cán
bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giáo dục và nâng cao nhận
thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phục vụ công tác;
đồng thời rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện bản thân.
- Động viên, khuyến khích, rèn luyện kỹ năng viết cho cán bộ, công
chức của Ban, góp phần nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan, tạo khí thế sôi nổi, quyết
tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng các
ngày lễ lớn trong năm 2018.

- Việc tổ chức Cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả, công bằng, tiết
kiệm.
II. THỂ CUỘC THI
1- Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên công chức của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy. Riêng mỗi cán bộ, công chức là đảng viên phải có ít
nhất 01 bài dự thi (trừ thành viên Ban Giám khảo).
2- Thời gian nhận bài dự thi: Từ 15/3/2018 đến 01/5/2018.
3-Thể loại và yêu cầu của tác phẩm:
- Tác phẩm được viết theo thể loại bài viết nghiên cứu chuyên sâu,
nghiên cứu tổng hợp, cảm nghĩ, thơ, bài viết về gương điển hình tiên tiến
trong làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm, ở một hay nhiều
thể loại khác nhau.
- Tác phẩm dự thi được đánh máy trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông
chữ Times New Roman. Tác phẩm dự thi được đóng tập, sao gửi tới các
thành viên của Ban Giám khảo.
4- Định hướng nội dung tác phẩm:
- Phân tích và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan tuyên
giáo các cấp.
- Làm rõ giá trị to lớn và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với người cán bộ tuyên giáo
trong giai đoạn hiện nay; liên hệ với cán bộ, công chức của ngành Tuyên
giáo và bản thân tác giả.
- Đi sâu phân tích một hoặc một vài nội dung trong tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh liên quan đến công tác tuyên giáo, qua đó liên hệ
với cán bộ, công chức của ngành Tuyên giáo và bản thân tác giả.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chuẩn mực cụ thể của cán bộ tuyên
giáo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Viết về tấm gương điển hình tiên tiến của ngành Tuyên giáo trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5- Quyền và trách nhiệm người dự thi:

- Người tham gia phải tự chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết
của mình. Nếu phát hiện tác phẩm dự thi không phải là sáng tác cá nhân
hoặc nhóm tác giả thì giải thưởng sẽ bị hủy bỏ (nếu có giải) và hình thức kỷ
luật cho tác giả sẽ do lãnh đạo Ban quyết định.
Các tác phẩm dự thi sẽ được góp ý chỉnh sửa (nếu cần thiết) để đăng
trên Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa và được trả nhuận bút
theo quy định.
6- Ban Giám khảo và Thư ký:
- Ban Giám khảo: gồm 04 đồng chí lãnh đao Ban (đồng chí Hồ Văn
Mừng, Trần Văn Thắng, Nguyễn Quốc Ninh, Trần Mộng Điệp).
Ban Giám khảo chấm các tác phẩm dự thi theo biểu điểm thống nhất.
- Thư ký Cuộc thi: gồm 3 đồng chí (Phan Thị Hòa Bình, Phạm Thị
Hồng Thu).
Thư ký thực hiện việc tổng hợp điểm chấm tác phẩm dự thi của Ban
Giám khảo; báo cáo kết quả chấm điểm cho Ban Giám khảo.
7- Phương pháp xác định tác phẩm đạt giải:
- Đối với giải cá nhân: Cá nhân được nhận các giải nhất, nhì, ba,
khuyến khích tương ứng với thứ hạng xếp hạng điểm của tác phẩm dự thi.
Trong đó:
Điểm của mỗi tác phẩm dự thi là trung bình cộng của các giám khảo.
Thứ hạng của các tác phẩm được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ cơ
cấu giải thưởng. Các trường hợp bằng điểm nhau do Ban Giám khảo xem
xét, quyết định thứ hạng xếp loại.
- Đối với giải tập thể: được trao phòng nào có nhiều tác phẩm dự thi (từ
02tác phẩm trở lên) đạt giải cá nhân xếp hạng cao. Trường hợp các phòng có
số lượng và thứ hạng bài dự thi đạt giải như nhau thì quyền quyết định
phòng nào được nhận giải tập thể thuộc về Ban Giám khảo.
8- Cơ cấu giải thưởng:
* Giải cá nhân: 11 giải, gồm:
- 01 giải nhất: 500.000 đồng.
- 02 giải nhì: mỗi giải 300.000 đồng.
- 03 giải ba: mỗi giải 200.000 đồng.

- 05 giải khuyến khích: mỗi giải 100.000 đồng.
* Giải tập thể: 01 giải (500.000 đồng).
Các cá nhân, tập thể đạt giải được nhận giấy chứng nhận và tiền thưởng
tương ứng.
III. TỔ CHỨC TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI
1. Thời gian: Ngày 18/52018.
2. Địa điểm: Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3. Thành phần tham dự: 30 người.
- Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
- Trưởng Khối thi đua (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)
- Tất cả cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4. Chương trình Hội nghị
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Bài tóm tắt về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- 02 tác giả trình bày 02 tác phẩm đạt giải.
- 02 tiết mục văn nghệ.
- Báo cáo tổng kết cuộc thi.
- Trao giải.
5. Ma-két Hội nghị:
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA
CHI BỘ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
KỶ NIỆM 128 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
(19/5/1890 – 19/5/2018) VÀ TỔNG KẾT CUỘC THI VIẾT VỀ CHỦ
ĐỀ “NGƯỜI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Nha Trang, ngày 18 tháng 5 năm 2018

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức trong Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.
2. Phân công các tổ đảng thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tổ đảng Văn phòng Ban: Tham mưu và phát hành giấy mời, chuẩn bị
hội trường, Giấy chứng nhận, kinh phí tổ chức Hội nghị, làm công tác tổ
chức Hội nghị.
- Tổ đảng phòng Tuyên truyền: Tham mưu Bài tóm tắt về cuộc đời và
sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tổ đảng phòng Lý luận chính trị và Khoa giáo: Tham mưu chọn và
hỗ trợ 02 tác giả trình bày 02 tác phẩm đạt giải.
- Tổ đảng phòng Văn hóa - Văn nghệ và phòng Lịch sử Đảng: Tham
mưu Báo cáo tổng kết cuộc thi.
- Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn: Tổ chức tập luyện các tiết
mục văn nghệ.
3. Các đồng chí Tổ trưởng tổ đảng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư
Chi đoàn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đảng viên, công chức
thực hiện các nhiệm vụ được phân công, có vướng mắc, phát sinh kịp thời
báo cáo cấp ủy chi bộ xem xét, giải quyết.
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
Nơi nhận:
- Các đồng chí cấp ủy viên,
- Các đồng chí lãnh đạo Ban,
- Tất cả cán bộ, công chức trong Ban,
- Lưu TGTU.

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Ninh

