
T[NI-1 UY TUYEN QUANG 
BAN TUYEN GIAO 

* 

So 03- QC/BTGTU 

BANG CQNG SAN V1T NAM 

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 6 nãm 2021 

QUY CHE 

Giãi thtrcrng sang tác, quãng bá tác phm van h9c, ngh thut và báo chI 
v chü d "Hyc tp và lam theo tir ttrông, do dá'c, phong each Ho Chi Minh" 

giai don 2021-2025 

Can cir Quy djnh s 04-QDi/TW ngày 25/7/2018 cia Ban BI thu Trung uang 
Dãng vj chi'c nãng, nhim vy, quyn hgn to chic b5 may ca quan chuyên trách 

tham mtru giáp vic Tinh zy, thành ay  trzrc thuç5c Tinh üy; 

Can ci Kt 1un s 01-KL/TW ngày 18/5/2021 cüa B ChInh trj v tip t1c 

thirc hin Chi thj s 05-CT/TW ngãy 15/5/2016 cCia Bô ChInh tn v day mnh 
"H9c tp và lam theo tu tuâng, dao dtrc, phong cách H ChI Minh"; 

Can cir Quy ch s 13-QC/BTGTW ngày 29/01/2021 cUa Ban Tuyên giáo 
Trung rong v Giái thi.râng sang tác, quàng bá tác phAm van h9c, ngh thut, báo 
chI v chü d "Hçc tp vã lam theo tt.r tithng, dto düc, phong cách Ho ChI Minh" 
giai dotn 202 1-2025; 

Ban Tuyên giáo Tinh üy - Ca quan Thung trirc Giäi thuâng, ban hãnh Quy 
ch Giãi thuông sang tác, quãng bá tác phãm van hoc, ngh thut, báo chI v chU d 

"H9c tp và lam theo tix ti.râng, d?o  dirc, phong cách Ho ChI Minh" giai do?n 2021-2025. 

CHUONG I 

QUY BINH CHUNG 

Biêu 1. Miic dIch, nghia 

- Dy mnh tuyên truyn v h9c tip, lam theo us tuâng, dao  dirc, phong cách 
Ho ChI Minh, gop phn xây dmg do düc, nhân cách, tam hon và tInh cam con ngu&i 
Vit Nam; dé cao các giá tn chân-thiên-m5; dãu tranh, phê phán, day Itii cal xâu, cal ác, 
các biêu hin suy thoái v us tt.thng, chinh trj, do drc, 1i sng trong Dâng vâ trong xâ hi. 

- Ct vu, dtng viên, ghi nhn sir tham gia và dóng gop có hiu qua cüa van 
ngh s9, nhâ báo, can b, dáng viên và nhân dan vão hott dng sang tác, quãng bá 
tác phrn van h9c, ngh thut, báo chI v chü d "H9c tp vã lam theo tu tuang, 
do düc, phong each H ChI Minh". 
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Diu 2. Di tu'çrng áp dyng và diu kiin tham gia 

Van ngh si, nhà báo, phóng viên; nhà nghiên ciru, hot clông van hóa; can b, 
dãng vien, Nhân dan dang cong tác, h9c tp và lao dng trên dja bàn tinh Tuyên 
Quang có tác phâm sang tác v chü d "Hçc tp và lam theo Ui wang, do drc, 
phong each Ho ChI Minh" và có h so tham gia dir Giài thuàng. 

Diu 3. Phim vi giãi thuông 

1. Ban Tuyên giáo Tinh Ciy chü trI, phôi hçip vOi vOi các co quan lien quan to 
chüc trao Giâi thi.râng nhim kS'  05 nämlhai lAn trao. 

2. Xét tng Giái th.rang sang tác di vâi tác phâm van h9c, ngh thut, báo 
chI, xuAt bàn phAm, cong trInh nghiên ciru, l lun, phê bInh van hçc, ngh thut 
thuc các linh virc: Van h9c; Am nhac; M thut; Din ãnh (tác phAm din ãnh, 
phim truyn hInh); Nhiép ãnh; Müa; San khãu, Kiên tr1ic; Báo chI (Báo in, tp chi 
in, báo và tp chI din tCr, phát thanh, truyn hInh); XuAt ban. 

3. Xét tng Giãi thu&ig quãng bá d6i vâi tp the, cá nhân có thành tIch xuAt 
sc trong hoit dng quãng bá tác phAm van hoc, ngh thut, báo chI ye chU dé 
"HQc tp và lam theo tis tuâng, d?o  drc, phong cách H ChI Minh", thuc các linh vtrc: 

- Van ngh dan gian (suu tam). 

- Báo chI (cci quan báo chI däng, phát). 

- XuAt bàn (quãng bá, phát hành sách). 

- Trung tam Van hóa - Thông tin tinh; Doàn Ngh thut dan tc tinh; Trung 
tam Phát hành Phim và Chiu bong tinh; Ban Quân l' Khu du ljch, ljch sr van hóa 
và sinh thai Tan Trào; Ban Quãn l' Quàng tn.thng Nguyn Tat Thành và Dn th 
Bác H; Bão tang tinh, Thtr vin tinh; Trung tam Van hóa, The thao thanh thiu 
nhi tinh; Trung tam Van hóa, Thông tin các huyn, thành phô. 

- Ngh si, din vién chuyên nghip và không chuyên nghip the hin nhiu và 
thành cong v chü dê nay. 

Diu 4. Co cu giãi thtrO'ng 

- Di vâi Giãi thuâng sang tác: Mi d9t trao giái dôi v&i tüng loai hmnh së gôm 1 
giái A; 2 giái B; 2 giài C, 3 giãi Khuyên khIch (Can cr vào kêt qua xét chn theo tiêu chi 
Giài thii&ng cüa Ban To chirc, Ban To chirc Giãi thiiâng sê xem xét, diêu chinh co 
cau, sO hxqng giãi thuâng cho phü hcp). 

- Di vâi Giâi thuâng quãng bá: Khong qua 10 giãi thuâng quãng bá (dông 
hang) cho tp the, cá nhan có thành tIch xuât sac trong hot dng quâng bá. 

Diu 5. Kink phi giãi thtrO'ng 

Kinh phi Giãi th.r&ng do ngân sách Nhã nuâc cap theo dtj toán cüa Ban 
Tuyên giáo Tinh Ciy cho mi dçit trao giái. 
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CHUONG II 

TIEU CHI, QUY TRiNH, THU TVC  XET CHQN CIA! THUONC 

Diu 6. Tiêu chI xét chon 

- Tác phm van hçc, ngh thut, báo chI, xut bàn vã ho?t dng quãng bá ye 
chü d "H9c tp và lam theo tti Wang, do dtrc, phong each Ho ChI Minh" disqc 
tng giái tht..râng là tác phm m&i sang tác, sixu tAm (chiia gui xét thuang Ian nao) 
dâ duçic in thành sách, báo, CD, VCD, DVD (van h9c, ngh thut, báo chI, van 
ngh dan gian); thrçic drng thành phim, trInh din trên san khâu (tác phAm din 
ânh, phim truyn hInh, san khAu, am nhc, müa); cong trInh nghiên ciru i 1un, 
phê bInh van h9c, ngh thut dã &roc dang, phát trên báo, tp chI, báo din tü, Dài 
phát thanh và truyn hInh hoc duqc Hi dng ngh thut cAp tinh nghim thu; tác 
phAm dà dirçic tng giãi thtxàng trong tinh, khu vrc, trong nuâc, quôc tê. 

- Tác phãm sang tác, hot dng quãng bá phãi dam bào dung chu d& có tInh 
phát hin, sang tao, d?t  chAt hrqng cao v ni dung và ngh thut; gop phAn tuyen 
truyn nâng cao nhn thirc v tu tuang, do dtrc, phong cách Ho ChI Minh, cô vQ 
toàn Dãng, toãn quân, toàn dan phát huy tinh thAn thi dua yéu nuâc, tIch circ tham 
gia nhim v11 xây dirng và báo v T qu6c Vit Nam xã hi chU nghia; quãng bá, 
nâng cao vj th& hInh ãnh cüa qué huang Tuyén Quang d6i vâi cã ntthc và hInh ãnh 
Vit Nam trên th giói. 

- Co tác diing tuyên truyn sâu rng muc  dIch, y' nghia, giá trj thit thçrc cüa 
vic hçc tp và lam theo tis tithng, do dirc, phong each HO ChI Minh, gop phAn 
vào cong cuc xãy drng, chinh dn Dáng; bi dAp nn tang Ur tu&ng, do drc, van 
hóa trong Dãng và toàn xâ hi; phát hin, c vi, nêu gtrang, gop phân nhãn rng 
các nhân t m&i, din hInh tién tin, girang nguai t&, vic tt trong hçc tp và lam 
theo tu trâng, do dac, phong cách H ChI Minh; xây dirng nhân each con ngträi 
Tuyên Quang truóc yêu cAu m&i; dAu tranh, phê phán, day Iüi cái xâu, cái ác, các quan 
dim, hành vi sai trái, tiéu circ; tác dng tIch circ d,i vâi cong dng, xa hi; gop phAn 
thirc hin thAng Iqi nhim vi chInh trj cüa trng ca quan, ngành, dja phi.rang, dan v. 

- Không xét tng giâi thixàng dôi vâi các tác phâm, cong trInh không dung 
chü dê; các kjch bàn, bàn thão, d cuang, bàn ye thit k (san khAu, mua, din ãnh, 
am nhc, van h9c, kin true); các chuang trInh mang tInh 1 hi, giao kru, l k' 
nim, các tác phAm vit lai cho lan diu dan ca cáe dan ttc và nhthig tác phAm 
dang có tranh chAp v bàn quyn. 

- Tap the, cá nhan dtrc xét tng giãi thuâng sang tac, quáng bá phãi có 
phâm chat chInh trj và do dirc t&; k.hông tham gia các t chtrc trái vói quy djnh 
cUa Dãng và pháp lut Nhà nuâc; khOng phãt ngôn, dang tãi, phát tan thông tin, 
quan dim sai trái trén báo chI, mng xä hi, trang thông tin cá nhân; không bj xu 
l hInh thirc k lut tir khin trách trâ len trong thai gian tham gia xét ch9n giái 
thithng. 



4 

- Thyi gian: 

+ Dçit 1: Xét tng giãi thuâng d6i vOi tác phâm sang tác, hot dng quáng bá 
trong th?i gian tInh tir tháng 6/2020 dn tháng 9/2022. 

+ Dçit 2: Xét t.ng giái ththng d& vâi tác phâm sang tác, hot dng quãng bá 

trong thai gian tInh tr tháng 10/2022 dn tháng 9/2024. 

- Ban To chác Giãi thi.râng xây dirng tiêu chI dánh giá, xép 1oi dOi vâi các 

tác phm thuc Ioui hInh sang tác. 

Diu 7. Quy trInh xét chçn 

1. Các Tiêu ban xét, chçn yang so khão 

- Thai gian nhn tác phm: 

+ Dat 1: Tr ngày 15 dn ngãy 3 0/9/2022. 

+ Dot 2: Ti.r ngày 15 den ngây 3 0/9/2024. 

- Dja chi nhn tác phm: 

+ Tác phrn van hoc, ngh thut gui Tiêu ban Van h9c- Ngh thut (qua 
Hi Van hçc - Ngh thut tinh). 

+ Tác phAm báo chI gCri Tiêu ban Báo chj (qua Hi Nhã báo tinh). 

+ Báo cáo thành tIch cüa tp the, cá nhân trong tuyên truyên, quáng bá ye 
chü d "H9c tp và lam theo tu tuô'ng, dto düc, phong cách Ho ChI Minh" gcri 
Tiu ban Quáng bá (qua Sâ VAn hóa, The thao và Du ljch). 

- Thi gian xét chçn: Trong tháng 10/2022 (dçit 1); trong tháng 10/2024 (d9t 2). 
Ngay sau xét chçn, các Tiu ban gCri các tác phãm sang tác, quãng bá thrçic xét 

ch9n v Ban T chCrc Giãi thithng (qua Ban Tuyên giáo Tinh Uy); mi Ioti hInh 

thuc th 1oi báo chI; vAn hQc, ngh thut !ira ch9n không qua 5 tác phAm. 

- Ban T chtrc Giãi thuâng cüa tinh chm vông chung khão; xét, ch9n táC 
phm và các tp th, cá nhân có thành tIch xut s.c trong hot dng quáng bá de 
trao giái thung a tinh. Lira chçn, giOi thiu các tác phini vã các tp the, cá nhân 
Co thành tich ni tri tham dir Giãi thithng ô Trung uang. 

3. Các thãnh viên trong Ban To ch(rc Giãi thtxâng cüa tinh và các Tiêu ban 

châm so khâo nu có tác phm dr giãi thi không chAm tác phãm cüa mInh. 

Diu 8. H so d ngh xét tng giãi thuO'ng 

1. Tác phm sang tác dir Giái thithng: Ghi rO h9 vá ten tác giá, dông tác giá, 
nhóm tác giã (cã ten khai sinh và bOt danh); ten tác phâm, the loi; co quan (don 
vi); dia chi; diên thoai cUa tác giá, d?i  din nhóm tác giã khi can lien lc; ngày, 
tháng, nAm sang tác, si.ru trn, don vj thrc hin, cong trmnh kiên tr1c dA xây dçrng, 
dja dim, dAng báo, t?o  chI hoc phát song,.. .dugc dóng trong tai niém phong. 

2. Ho so cüa tp the, cá nhân d nghj xét giãi thithng quãng bá: Ngoài nhthig 
yêu câu v thông tin nhii di vâi sang tác, phãi có báo cáo thãnh tIch cüa cá nhAn, 
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tp th v hoit dng quãng bá, s thn, s bui biu din, san phãm trtlng bay, trin 

lam, dãng tãi, giâi thiêu, chiu phim (Ghi 1i vào USB, dia CD, DVD), quy mô, dja 

dim, thôi gian, xuât bàn (n phâm) dugc co quan, dcm vi dja phuong xác nhn. 

3. Nh€tng tác phm, h so bj coi là phm quy (bj loai) do vi phm các diem sau dày: 

- GCri qua thai gian quy djnh (theo Quy chê) 

- Không dü thông tin nhu Diêu 8, miic 1, mic 2 ct.ia Quy ché nay; ghi chép 

không rO rang, m, thiu hoc không rô các phn ni tip. 

- Nhüng tác phm, hi so phm quy, gCri không dung da chi së không duoc Thu 

k - Giüp vic Ban To chirc giái thithng gCri trã 1ti. 

CHU'ONG III 

TO CHIJ'C THIYC HIN 

IJiu 9. Ban T chüc Giái thix&ng 

Ban Tuyên giáo Tinh Uy kin toàn Ban To chirc giái thuâng sang tác, quáng 

bá tác phâm van hçc, ngh thut, báo chI ye chU d "Hçc tp và lam theo tu wang, 
do dirc, phong cách Ho ChI Minh" giai don 202 1-2025; thành phân gôm di din 
CC Co quan, don vj có lien quan. 

Ban T chirc giâi thixOng thành lap các Tiêu ban van hçc, ngh thut, báo chI, 

quàng bá d nhn và chm vông so kháo các tác phm tham gia. 

Diêu 10. To chtrc trao giãi thtrong 

Ban Tuyên giáo Tinh Uy chci trI phi hçp vOi các co quan lien quan to chrc 
trao Giãi thuâng a tinh vão dip  Khai  m?c  Hi Báo Xuân näm 2023 (dct I) và näm 
2025 (dçit 2). 

TáC phm van h9c, ngh thut, báo chI, quãng bá ducic trao giãi thuâng Se 

duçic dang tãi trên Cong Thông tin din tü Dãng b tinh, Cong thông tin din tu 
tinh; Báo Tuyên Quang din t1r; Trang thông tin din tu cia Dài Phát thanh Va 

Truyn hInh tinh. San phm cüa Giãi së duqc Ban To chtrc Giãi thuâng giâi thiu, 
tuyên truyn phic vu nhiêm vij chInh trj, kinh t, van hóa, xâ hi cüa tinh. 

Diu 11. Hiróng dn thyc hin 

1. Các co quan: Si Van hóa, The thao và Du ljch; Hi Van h9c - Ngh thut 
tinh; Hôi Nhà báo tinh, các co quan báo chI cüa tinh hu&ng dn chi tit, ci th 
b&ng van bàn vic thrc hin Quy ch Giái thuàng. 

2. Phông Khoa giáo, Ban Tuyén giáo Tinh y chü trI, phOi hcip v&i Phông L' 
lun chInh trj và Ljch sü Dãng, Ban Tuyén giáo Tinh Uy theo dOi, don dOc vic 
trin khai thrc hin ti CáC co quan, don vj; tham mixu to chrc trao Giãi thu&ng 
theo k hoach. 
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Diu 12. Khiu nii và giãi quyêt khiéu n1i 

Vic khiu ni và giãi quyt khiu ni di v&i hành vi vi phm Quy chê Giái 
thu&ng sang tác, quãng bá các tác phm van hpc, ngh thut và báo chI v chü d 
"Hçc tp và lam theo tir tIing, dao  dirc, phong cách H ChI Minh" thrçc thirc hin 
theo quy cljnh pháp 1ut hin hành v giâi quyt khiu ni. Nhng vn d lien quan 
dn tác quyn, bàn quyn, nhân than tác giã, nhân than nhân vt trong tác phrn 
phãi thxçc dtp üy và chInh quyn nai tác giá, tp the tác giâ song, lam vic xác 
minh, kt lun tru'âc khi gui h so tham dtr Giäi thuâng a các cap. 

Diu 13. Sfra dôi, bô sung Quy ch 

Trong qua trInh thrc hin, nu CO vung m&c, phát sinh, các t chirc, cá nhân 
CO lien quan kjp thôi, chO dng phân ánh v Ban Tuyên giáo Tinh üy (qua PhOng 
Khoa giáo, din thoii 02073816225) d tong hqp, báo cáo Ban To chuc giái 
thuing cOa tinh xem xét, hu&ng dn diu chinh cho phti hçip. 

Noinhân:  
- Ban Tuyên giáo Trung uong, 
- Thtx?mg trirc Tinhüy, 
- Uy ban Mt trn to quOc và các to chüc 

chInh trj-xâ hi tinh, 
- Thuô'ng tnrc cac huyn üy, thành Ciy, 
- Sâ Van hóa The thao và Du lich, 
- Si Thông tin và Truyên thông, 
- Báo Tuyên Quang, * 
- Dãi Phát thanh và Truyên hInh tinh, 
- Tap chI Tan Trào, 
- Ca quan dai  din Báo Nhân dan, Thông tan xã 

Viêt Nam tai tinh, 
- Hi Van h9c-Ngh thut tinh; Hi nhà báo tinh, 
- Lânh dao Ban, 
- Các phOng thuc Ban, 
- Lixu Ban Tuyên giáo Tinh üy. 
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