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TINH ÜY KHANH HOA BANG CONG  SAN VIT NAM  
BAN TUYEN GIAO Khánh [Ida, ngày 05 tháng 3 nám 2021 

S 02-KH/BTGTU 

KE HOILCH 

Hu'öng lung cuc thi sang tác, quãng bá tác phâm 
c, ngh thuãt, báo chI v chñ d "Hyc tip vã lam theo tu' tu'ô'ng, 
dio dfrc, phong cácil H1 ChI Minh" giai do*n 2021-2025 

D tip tic trin khai hiu qua IK hotch so 03 -KH/TW, ngày 
25/7/2016 cüa Ban BI thu Trung ucing Dáng v thirc hin Chi thj so 05 - 
CT/TW, ngày 15/5/20 16 ci:ia Bô ChInh trj "EMy rnnh hpc tp và lam theo tu' 
tu'ing, d?o  dlrc, phong cách 1i ChI Minh" và I( hotch so 26 -KH/TU, ngày 
05/9/20 16 ciia Ban Thu'à'ng vii Tinh üy v thiyc hin Chi thj 05 -CT/TW, 
ngày 15/5/2016 cüa B Chinh trj ye "Day rnnh h9c ttp và lam theo tu' 
tu1ng, dao due, phong cách H ChI Minh"; 

Can eli Quy ch s 13-QC/BTGTW, ngày 29/01/2021 cüa Ban Tuyên 
giáo Trung uo'ng v Giái thuô'ng sang tác, quãng bá tác phm van h9c, ngh 
thuât, báo chI v ch d "Hoc tap và lam theo tu tuO'ng, dao dCrc, phong cách 
H ChI Minh" giai doan 202 1-2025, Ban Tuyên giáo Tinh üy xay d'ng Kê 
hoch Hu'àng i't'ng cuç5c thi sang tác, quáng bá tác phám van hQc, nghç 
thuát, báo chI v chz d "Hoc tap và lam theo tu tLcd'ng, dio dt'cc, phong 
cách Ho ChI Minh" nhu' sau: 

I. MUC BICH, yEu cAu 
1. Muc dIch 

- Day manh  tuyên truyn v hçc tap, lam theo tu tu'ô'ng, do dIre, phong 
each H ChI Minh; gop phn xay dirng do dIre, nhân each, tarn hon vâ tInh cam 
con nguô'i Vit Nam; d cao các giá trj chân - thin - ms'; dâu tranh, phê phán, 
day lñi cái xu, cái ác, các biu hiên suy thoái v tu tuOng chinh trj, do dIre, li 
sng trong Dâng và trong xã hi. 

- Gop phn vào cong tác xay dirng, chinh dn Dâng theo tinh than ni 
dung Nghj quy& Trung uo'ng 4 (khOa XII) ye "tang cu'O'ng xãy drng, chinh 
dén Dãng; ngän chän, day 1ii str suy thoái v tu' tuO'ng chinh trj, do dIre, lôi 
sng, nhü'ng biu hin "tr diri bin", "tt' chuyn hóa" trong ni be" và triên 
khai thirc hin Nghj quyt Dti lTii Dáng b tinh thn thIr XVIII, Nghj quyêt 
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Dai hôi XIII cüa Dãng vâ các nghi quyêt, chi thj cüa Dãng vào cuc song. 

2. Yêu câu 

- Tao duac phong trào sâu rông trong các co quan báo chI, van ngh si, 
nhà báo, can bô, dàng viên, doân viên thanh niên và nhân dan vào hot dng 
sang tác, quãng bá các tác phm van h9c, ngh thuât, báo chI v chü dê !?HOC  

tp vâ lam theo tu tirô'ng, dto dirc, phong cách Ho ChI MinW'. 

- Tuyn chon duçc nhüng tác phm van hpc, ngh thuât, báo chI sang 

tác v chti d H9c tap vâ lam theo tu tung, do dic, phong cách H ChI 
Minh" có giá tn cao v nôi dung tu' tLrO'ng và hmnh thtrc th hin dé gü'i tharn 
du cuôc thi do Ban Tuyên giáo Trung u'o'ng to chic. 

II. NOI DUNG VA THE LOiJ TAC PHAM D THI 

1. Ni dung tác phâm d thi 

- Tác phrn, bâi vi& dam bâo diing chñ d; có tInh phát hin, sang tao; dt 
cht luçmg caà v ni dung tu tu'&ng vâ ngh thut; có hiu qua tuyên truyên 

nâng cao nhn thrc v tu tii&ng, dao dirc, phong cách H Chj Minh, Co vu toàn 
Dãng, toân dan, toàn quân hang hái thi dua yêu nu'ôc, xây dirng và bão v TO 
quôc Viêt Nam xä hôi chu nghia, qu ing ba, nâng cao vi the, hinh anh Viêt Narn 
trên th giii. 

- Tác phm, bài vit nghiên cü'u h thng quan diem, tu tuO'ng Ho ChI 
Minh; thm gucing dio dirc H ChI Minh; Phong cách Ho ChI rvlinh... có tác 
dirng tuyên truyn sâu rng muc dIch, )2 nghia, giá trj thit thirc cüa vic h9c ttp 

vâ lam theo tu' tu&ng, d?o  dii'c, phong cách H ChI Minh, gop phân vào cOng cu9c 

xây dirng, chinh dn Dãng; bi dp nn tang tu' tuO'ng, dao dirc, van hóa trong 
Dâng và toàn xã hi. 

- Tác phm, bài Vjk phát hiên, biu duo'ng, c vu cá nhân, tp the tiëu 

biu, có thành tIch xut sc trong hoc hpc tap, lam theo tu' tuO'ng, dao  dü'c, 

phong cách H ChI Minh vâ các bâi h9c kinh nghirn trong tO chirc triên 

khai thuc hiên Chi thi 05 v "Day rnnh h9c tp và lam theo tu' tung, do 

dCrc, phong cách H ChI Minh"; trong cOng tác xây dirng t chrc dãng trong 
sach vng rntnh gn vâi tuyên truyn biu du'o'ng din hInh tiên tin, xut 

sc trong các phong trào thi dua yêu nu'ic, guo'ng ngu'ô'i tot vic tOt, xây 
dirng nhân cách con ngu'ô'i Viêt Nam; du tranh, phé phan cái xu, cãi ãc, các 

quan dirn, hânh vi sai trái, tiêu circ. 

- Tác phm, bài vit du tranh vi các th luc thi djch, ca hôi xuyên tac, 

phü nhân su lãnh d?o  cüa Dâng Cong san Vit Nam; phü nhn, xuyen t?c 
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quan dim, tu' tu'âng, dao thrc, phong each H ChI Minh; xuyên tc dung 
1i, chü truong cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc và cong cuc 
di mó'i theo muc tiêu dan giàu, ntthc manh, dan chü, cong bang, van rninh. 
Du tranh ngän chän, dy lüi su suy thoái v tu tithng chInh trj, do drc, lôi 
sng, nhüng biu hin "tr din bin", tir chuyn hóa' trong ni b. 

- Tác phin dii' thi: Là tác phârn mói sang tác, suu tam dã du9'c dãng 
tài, xu.t bàn, cOng din, trin lam... trong giai doin ti1r 2020- 2025. 

2. Th 1oti tác phãm d' thi 

2.1. Doi vó'i tác phám van hoc, ngh thut, báo chI, xuá't ban phdm, cong 

trinh nghiên czu, lj luán, phê hlnh van hoc, ngh thuçit thu5c các fl'nh vicc: 

- Van hoc 

- Am nhac 

- San khu 

- M thuât 

- Din ành (tác phm din ánh, phim truyn hInh) 

- Nhiêp ánh 

- Müa 

- Kin tric 

- Van ngh dan gian 

- Van h9c ngh thut các dan tc thiu so 

- Báo chI (Báo in, tp chI in, báo và tp chI din tü', phát thanh, truyên hInh) 

- Xuât bàn 

2.2. DO'i vâi tap the, ca nhán CO thành tIch xuá't sac trong hogt dng quáng 

bO tác phm van hoc, ngh thuçt, báo chI v cht d "HQC tp và lOm theo tu' 

tu'àng, dao dtc, phong cách H ChI Minh" thu5c các linh vrc: 

- Van ngh dan gian (suii tAm) 

- Báo chI (ca quan báo chI dang, phát) 

- XuAt bàn (quáng bá, phát hânh sách) 
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- Trung tam van hóa thông tin:. Dan vj san xu.t phim; Phát hành phirn, 

chiu phim; Di tIch 1ch sir, van hóa; Báo tang; Thu vin 

- Dan vj biu din ngh thut 

- Ngh s5 th hin nhiu vâ thãnh cong v chü d nay 

Ban Tuyên giáo Tinh üy 1p HOi  dông so khão ch9n ra các tác phâm 
xut sc g1ri Hi dng các hi chuyên ngành Trung ucing chm. 

Theo k hoch, L cong b trao giâi thuôg duc to chirc trong 02 d?t: 

- Dçt 1 vâo dip  k niêm 133 nàm Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh 
(19/05/2023). 

- Dat 2 vâo djp k nim 135 nãrn Ngày sinh Chü tjch Hè ChI Minh 
(19/05/2025). 

III. TO CH1J'C TRIEN KHAI HhJONG U'NG CUQC THI 

1. Hi Van h9c Nghê thut, Hi Nhâ báo, Báo Khánh Hôa, 
Dài Phát thanh - Truyn hInh Khánh Hôa, Tp chI Nba Trang to 
chirc sinh hot quán trit ni dung K hoach nay dn Ban Chip 
hành hôi, cac chi hôi trirc thuôc và chi hi chuyên ngành. To chtrc 
thông báo và phát dng hi viên, phóng viên tIch crc tharn gia 
sang tác, quãng bá tác phm van hoc, ngh thut, báo chI v chñ 
d "HQC tp và lam theo tu tu&ng, dao  dirc, phong cách H ChI 
Minh trên báo, dài, tap chI, xut bàn sách; sang tác kjch bàn, 
xay dirng chuong trInh biu din v chü d nay... Tp hcp các tác 
phm xut sc dà duçc cong b trên các phuong tin thông tin dai 
chüng, biu din, trin lam, xut bàn thành sách... (mi the loti 
nhiu nht là 10 tác ph.m) và d xuât cá nhân, tp the có thành 
tIch trong hoat dOng quãng bá g11i v Ban Tuyên giáo Tinh üy 
trong 02 dit: dçi'I 1, ngày 01/6/2022, ttit 02, ngày 03/6/2024, dê 
Ban So khào tinh xét chon tác phm gi:ri v các Hi chuyên ngành 
Trung uo'ng tham dir giái theo dung Quy chê giãi thithng dê ra. 

2. Ban tuyên giáo các huyn, thi, thành üy, các dãng üy trirc 
thuôc Tinh ui', các truông Dai h9c, Cao Dng, Doân TNCS Ho 
Chi Minh tinh Khánh HOa... té chirc phát dng hithng iirng cuc 
thi trong can bô, dãng viên, doàn viên thanh niên và nhân dan tai 
dia phuo'ng, cci quan, don vj...; tip nhn ch9n 19c các tác phârn 
báo chI, van hoc - nghê thuât xut sic, các kjch ban duc dan 
dirng tham gia cOng din, hi din có giá trj v ni dung tu tung, 
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phü hgp vói chü d cuc thi (mi th loai  nhiu nht là 10 tác phâm)... và d 
nghj khen thu'âng các Ca nhân, t.p th có thành tIch xu.t sc trong hoat  dng 
sang tác, quâng bá tác phAm van h9c, ngh thut, báo chI v chü d "H9c tp 
và lam theo tu tuâng, dao  dirc, phong cách H ChI Minh" trong giai don 
202 1-2025 gi:ri v Ban Tuyên giáo Tinh üy trong 02 dYt (dcii 1, ngày 
01/6/2022; dcii  02, ngày 03/6/2 024). 

3. Khuyn khIch phóng viên các báo Trung uang và TP. Ho ChI Minh 
có Van phông dai  din, phóng viên thi.rô'ng trü trên dja bàn tinh tIch c1rc 
huô'ng 1mg, có bài vi&, tác phm t& tham gia cuc thi, gui ye Hi Nhà báo 
tinh Khánh Hôa. (02 dçit: dcrt 1, ngày 01/5/2022; do't 02, ngày 03/5/2024). 

TR1JONG BAN 

Nai nhân: 

- Ban Tuyên giáo Trung uong,T26, 

- Thithng trirc Tinh üy, " (báo cáo) 

- Các sO', ban, ngành, 

- lJy ban M.t trân TQ Vit Narn tinh. 

các t chrc chInh trj - xã hi tinh, 

- Các huyn, thi, thành ñy và dáng üy 

truc thuôc Tinh üy, 

- BTG các huyn, thj, thành üy và dáng üy truc thuc, 

- Các cci quan báo chI cUa tinh, 

- Van phOng dai  diên, phóng viên thuO'ng trü 

các báo TW và TP. HCM tai Khánh HOa 

- Cng thông tin din tir tinh, 

- Các truO'ng Cao d.ng, Di hc trén dja bàn tinh, 

- Lu'u Ban Tuyên giáo Tinh üy. 
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