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ĐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Trị, ngày 01 tháng 11 năm 2018
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........... [rhực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
ve tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” (gọi tắt là Cuộc thi), giai
đoạn 2017-2020. Phát huy kết quả đạt được của Cuộc thi năm 2018, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy phát động Cuộc thi năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1.
Tiếp tục phát huy trách nhiệm của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà
báo, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tuyên truyền, thực hiện
công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần tăng cường
mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.
2.
Phát huy kết quả đạt được của Cuộc thi trong năm 2018; tăng cường xây
dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình, điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào
thi đua “Dán vận khéo”, phản ánh, cổ vũ, tôn vinh những mô hình, điển hình tập thể,
cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.
3. Việc phát động Cuộc thi trong năm 2019 phải bảo đảm phù họp, hiệu quả,
thu hút được sự quan tâm rộng rãi của xã hội, đồng thời, gắn trách nhiệm của các
cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây
dựng, phát triển mô hình, báo cáo, giới thiệu các mô hình, điển hình tiêu biểu, tạo
điều kiện cho các cơ quan báo chí, nhà báo, cộng tác viên tiếp cận các tập thể, cá
nhân để tác nghiệp, sáng tác tác phẩm dự thi đảm bảo khách quan và có chất lượng.
4. Việc tổ chức chấm giải phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, đảm bảo
chính xác và đúng Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi Trung ương đã sửa đổi, bổ sung
năm 2019 (kèm theo Thể lệ cuộc thỉ).
II. Nội dung
1. Cơ quan thường trực Cuộc thi
- Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị, địa chỉ: số 30 Hùng Vương, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
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- Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị, địa chỉ : số 311 Hùng Vưcmg, thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng Trị.
2. Nội dung và đối tượng tham gia Cuộc thi
Thực hiện theo Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 24/01/2018, của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gưcmg “Dân vận khéo”, giai đoạn
2017-2020.
3. Thòi gian
- Tổ chức phát động Cuộc thi: Từ tháng 10/2018.
- Tác phẩm dự thi của năm 2019 là những tác phẩm báo chí được công bố từ
ngày 11/9/2018 đến ngày 10/8/2019.
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày
10/8/2019 (Nơi nhận tác phẩm dự thi tại cơ quan thường trực Cuộc thi).
- Tháng 8/2019: Ban Tổ chức Cuộc thi chấm và chọn bài gửi Ban Tổ chức
Cuộc thi Trung ương (gửi trước ngày 15/9/2019).
- Tổ chức tổng kết, trao giải cấp tỉnh vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống công
tác dân vận của Đảng 15/10.
III. Cơ cấu giải thưửng
1. Số lượng giải
- Hàng năm, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tiến hành chấm và xét chọn các
tác phẩm tiêu biểu để ừao giải và khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống
công tác dân vận của Đảng 15/10.
- Cơ cấu giải gồm: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 04 giải Khuyến khích.
- Ban Tổ chức Cuộc thi chọn các tác phẩm vào vòng chung khảo cấp tỉnh gửi
dự thi ở cấp Trung ương.
2. H ình thức khen thưởng
- Ban Tổ chức Cuộc thi tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng đối với tác giả,
tác phẩm đạt giải.
- Ban Tổ chức Cuộc thi tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 01 đến 02
đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức phát động, triển khai Cuộc thi, có
nhiều tác phẩm chất lượng cao tham gia Cuộc thi.
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IV. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với Hội Nhà báo tỉnh tham
mưu, phát động Cuộc thi; phối họp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng
dẫn Thể lệ Cuộc thi đến các đon vị, cá nhân liên quan.
Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ thư ký phục vụ Cuộc
thi; bổ sung, sửa đổi Quy chế chấm giải (nếu có); tổng kết Cuộc thi theo kế hoạch.
2. Ban Cán sự Đảng ƯBND tỉnh, các Đảng đoàn, Ban Thường vụ các huyện,
thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các ngành liên quan đẩy mạnh
phong trào thi đua, phát triển mô hình, điển hình “Dăn vận khéo”, đồng thời, làm tốt
công tác tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu để các cơ quan báo
chí, phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp, xây dựng tác phẩm dự thi.
3. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tốt việc phát động, động viên
đội ngũ phóng viên, nhà báo, cộng tác viên hưởng ứng tham gia với số lượng và chất
lượng tác phẩm cao nhất. Lập chuyên trang, chuyên mục đăng tải, giới thiệu các tác
phẩm tham gia dự thi.
Căn cứ kế hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các địa phương, cơ
quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu và tiến độ.
Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai
Cuộc thi, thường xuyên báo cáo cho Ban Tổ chức Cuộc thi để có sự chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhân:
- Ban Dân vận Trung ương (b/c),
- Đảng đoàn, BCS Đảng UBND tỉnh,
- Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tinh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- BTV các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Đài Truyền hình khu vực, Văn phòng đại diện
các báo Trung ương tại Quàng Trị,
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị,
- Các đ/c UVTVTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG vụ
PHÓ BÍ THƯ
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