
TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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                        * 

       Số 10-KH/TGTU 

 

KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm 

văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 

--- 

Thực hiện Kế hoạch số 03 -KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 26 -KH/TU, ngày 05/9/2016 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh";  

Căn cứ Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ 

thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015 -2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng cuộc 

thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Ban 

Tuyên giáo Trung ương như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức những nội dung 

cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tuyên truyền việc  học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở các 

địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân, trước hết là của người đứng đầu; 

của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

- Góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nội 

dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về  "tăng cường xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
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sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và triển 

khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội 

XII và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống.  

2. Yêu cầu 

- Tạo được phong trào sâu rộng trong các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, 

nhà báo, cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân sáng tác, 

quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".   

- Tuyển chọn được những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sáng 

tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện để gửi tham 

dự cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. 

II. NỘI DUNG VÀ THỂ LOẠI TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Nội dung tác phẩm dự thi 

- Bài viết khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03 -

CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

- Tác phẩm, bài viết nghiên cứu hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí 

Minh; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh...  

- Tác phẩm, bài viết phát hiện, biểu dương, cổ vũ cá nhân, tập thể tiêu 

biểu, có thành tích xuất sắc trong học học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển 

khai thực hiện Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh"; trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong 

sạch vững mạnh; gắn với tuyên truyền biểu dương điển hình tiên tiến, xuất 

sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt, xây 

dựng văn hóa, con người Việt Nam Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

- Tác phẩm, bài viết đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội xuyên tạc, 

phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận, xuyên tạc 

quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công cuộc 

đổi mới theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 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". 
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- Tác phẩm dự thi: là tác phẩm mới sáng tác đã được đăng tải, xuất 

bản, công diễn, triển lãm... trong giai đoạn từ (2015 - 2020). 

2. Thể loại tác phẩm dự thi (theo nội dung Quy chế giải thưởng của 

Ban Tuyên giáo Trung ương). 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lập Hội đồng sơ khảo chọn ra các tác phẩm 

xuất sắc gửi Hội đồng các hội chuyên ngành Trung ương chấm.  

Theo kế hoạch, Lễ công bố trao giải thưởng được tổ chức trong 02 đợt: 

Đợt 1 vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/05/2018); Đợt 2 vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/05/2020).  

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HƯỞNG ỨNG CUỘC THI 

1. Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Báo Khánh Hòa, Đài Phát 

thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Tạp chí Nha Trang, Tạp chí Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Tạp chí khoa học, công nghệ và môi trường tỉnh tổ chức 

sinh hoạt quán triệt nội dung Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác 

phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn (2015 – 2020) của 

Ban Tuyên giáo Trung ương đến Ban Chấp hành hội, các chi hội trực thuộc 

và chi hội chuyên ngành. Tổ chức thông báo và phát động hội viên, phóng 

viên tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo 

chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" trên báo, đài, tạp chí, xuất bản sách; sáng tác kịch bản, xây dựng 

chương trình biểu diễn về chủ đề này... Tập hợp các tác phẩm xuất sắc đã 

được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu diễn, triển lãm, 

xuất bản thành sách... (mỗi thể loại nhiều nhất là 10 tác phẩm) và đề xuất cá 

nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động quảng bá gửi về Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy trong 02 đợt: (đợt 1, ngày 01/01/2018; đợt 02, ngày 01/01/2020), để 

Ban Sơ khảo tỉnh xét chọn tác phẩm gửi về các Hội chuyên ngành Trung 

ương tham dự giải theo đúng Quy chế giải thưởng đề ra. 

2. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc, các 

trường Đại học, Cao Đẳng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa... tổ 

chức phát động hưởng ứng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh 

niên và nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị...; tiếp nhận chọn lọc các 

tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật xuất sắc, các kịch bản được dàng 

dựng tham gia công diễn, hội diễn có giá trị về nội dung tư tưởng, phù hợp 

với chủ đề cuộc thi. (mỗi thể loại nhiều nhất là 10 tác phẩm).. và đề nghị 
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khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng 

tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong thời gian các 

năm 2015 - 2020 gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong 02 đợt: (đợt 1, ngày 

01/01/2018; đợt 02, ngày 01/01/2020). 

3. Khuyến khích  phóng viên các báo Trung ương và TP. Hồ Chí Minh 

có Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tích cực 

hưởng ứng, có bài viết, tác phẩm tốt tham gia cuộc thi,  gửi về Hội Nhà báo 

tỉnh Khánh Hòa. trong 02 đợt: (đợt 1, ngày 01/01/2018; đợt 02, ngày 

01/01/2020). 

                                                                                                 TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                       

- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26 (báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc,                                       (đã ký)      

- Các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của tỉnh, 

- BTG các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc,    

- Các cơ quan báo chí của tỉnh,  

- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú                                      Hồ Văn Mừng                               

 các báo TW và TP. HCM tại Khánh Hòa                                                             

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, 

- Các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh,                                                                           

- Lưu TGTU, Phòng VHVN                                                                                                                              

                                                                                                               

 


