
UBND TINH BINH DUONG CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
S( VAN BOA, THE THAO VA DU LId Dc 1p - T do - Hnh phéc 

S6:4*  /TB-SVHiIDL BInh Dzrong, ngàyJtháng 5 nãm 2020 

THÔNG BAO 
V vic xét tng "Giãi thir&ng H ChI Minh", "Giãi thirong Nhà ntr&c" 

v van hQc, ngh thut ti tinh Bmnh Duo'ng 

Cn cü Nghj djnh so 9012014/ND-CP ngày 29/9/2014 cüa ChInh phü v& 
"Giâi thu&ng H ChI Minh", "Giái thir&ng Nba nuâc" v vn h9c, ngh thut; 
Ng djnh so 133/20181ND-CP ngày 01/10/2018 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung 
mt so dieu cüaNgh djnh sO 90/2014/ND-CP ngày 29/9/20 14 cüa ChInh phü ye 
"Giâi thuäng Ho ChI Minh", "Giâi thu&ng Nhà nuóc" ye van h9c, ngh thu.t; 

Can cir Nghj djnh s6 1 1/2019/ND-CP ngày 30/01/2019 cüa ChInh phü si:ra 
dôi, bô sung mt so diêu cüa cácNghj djIIh có quy djth thiX tic hành chInh lien 
quan den yêu câu nOp  bàn sao giây t cO cong chüng, chüng thic thuc pham vi 
chüc näng quãn l cüa BO VAn hóa, The thao và Du ljch; 

Can cir Quyt djnh s 3426/QD-BVH'TTDL ngày 08/10/2019 cüa BO Van 
boa, The thao va Du ljch ye vic ban hãnh Kê hoach xét tng "Giâi thithng Ho 
ChI Minh", "Giãi thu&ng Nba nuàc" v van h9c, ngh thu.t nAm 2021 và Cong 
van so 4081BVHf1DL-TDKT ngày 04/02/2020 cüa Bô VAn boa, The thao và 
Du ljch ye vic huâng dan xét tng "Giâi thii&ng H ChI Minh", "Giái thtrâng 
Nba nuâc" ye van h9c, ngh thut nAm 2021, 

Sâ VAn bOa, Th thao và Du ljch thông báo vic xét tng "Giái thiiông H 
ChI Minh", "Giái thuâng Nba nuàc" ye van h9c, ngh thut tai  tinh BInli Duong 
nhu sau: 

I. DOI TUONG XET TANG 

Tác giâ, c1ng tac giá (sau day gi là tác giá) là cong dan Vit Nam, ngixOi 
nuóc ngoâi cO tác phâm, cm tác phãm, cong trinh, cim cOng trInh (sau day gi 
là tác phãm, cong trInh) van h9c, ngh thut thuc các chuyên ngành sau day 

• .•- .,. , ,•,,"•,• , ' , duqc de ng1 xet tong Giai thuong Ho Chi Mrnh , Giai thuong Nha nuoc 

1. Am nhc: Tác ph.m thuOc  các th loai am nhac; cong trInh nghiên 
cuu, ly lun, phe brnh ye am nhc. 

2. Din ãnh: Tác phmthuOc các loai hInh din ãnh phim truyn, phim 
tài lieu phim khoa hoc, phim hoat hInh, phim truyn truyén hInh); cong trInh 
nghiên ciiru, l lun phê bInh ye din ãnh; kjch bàn di.rqc dirng thành phim và 
duçc cOng chiêu. 

3. Kin trüc: Cong trinh kin triic duçirc xây drng; cong trInh nghiên ciru, 
l lun, phê bInh ye kiên true; quy boch dO thj di.rçic phê duyt, triên khai. 

4. Müa: Tác phAm thuc các loai hInh müa (vâ müa, kjch mi'ia, các th 
loi müa dOe  1p); Cong trInh nghiên cru, l lu.n, phe bInh ye miia; kjch bàn 
müa duçic dan dimg và cOng din. 
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5. M5 thut: Tác phm thuc các loai  hinh m5r thut (hi hça, ct h9a, 
diêu khc, m5r thut áng diing, ngh thut trang trI, ti.Icing dài, tranh hoãnh 
trang); cong trInh nghiên curu, 1 1un, phê bInh ye m5 thut. 

6. Nhip ãnh: Tác phm nhip ãnh; cong trinh nghiên cüu, 1' 1u.n, phé 
bInh ye nhiêp ânh. 

7. San kIiu: Tácph.m thuOc cac l°ai  hInh san kh.u; cOng trmnh nghiên 
cmi, ly luan,  phe bmh ye san khau; lqch ban san khau disçirc dan drng va cong 
din. 

8. Van h9c: Tác phm thuOc  các th loi van h9c; Cong trinh nghiên cthi, 
1 1un, phê bInh ye van h9c. 

9. Van ngh dan gian: Tác phm, cOng trInh siru trn, cong trInh nghiên 
ciiu, 1 1un, phé bInh ye van h9c, ngh thut dan gian. 

II. DItU KIN XET TANG 

1. Tác giã có tác ph.m, cong trmnh van h9c, ngh thut duçic xét tng "Giài 
thu&ng H Chi Minh", "Giâi thrOng Nhà nurc" phâi trung thành vói To quôc 
Viçt Nam xa hçi chu nghia; chap hanh tot phap luat  Viçt Nam. 

2. Tác phm, cong trmnh van hoc, ngh th4t  xét tng "Giái thithng H CM 
Minh", "Giái thithng Nhà nuóc" phâi dáp üng các diêu kin sau day: 

a) Ba &rçlc cOng b& sü diving duài các hInh thüc xut ban, kin trüc, trin 
lAm, san khu, din ãnh, phátthanh, truyên hmnh, giãngd.y, dia hat và các hInh 
thirc khac ke tu ngay thanh 1p ni.roc Viçt Nam dan chu c9ng hoa (nay la nuoc 
Cong hôa xA hi chü nghTa Vit Nam) müng 2 tháng 9 näm 1945. Thai gian 
cOng bô tôi thiêu là 05 nAm dôi vói "Giâi thuâng Ho ChI Minh" và 03 nAm dôi 
vâi "Giâi thu&ng Nba nuôc" tInh den thai diem np h so ti co quan chuyên 
mon thuOc  Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuOc  trung uong quàn 1 ye 
linh vrc van hóa, ngh thu.t hoc Ui Van h9c, ngh thut chuyên ngành Trung 
hang. 

b) Không có tranh chip. v quyn tác giâ k tü thai dim duçic cong bé. 

III. TIEU CHUAN XET TJLNG 

1. Tiêu chun xét tng "Giãi thtrô'ng H ChI Minh" v vAn hçc, ngh 
th4t 

Tác giâ &rçrc xét tng "Giãi thithng H ChI Minh" phAi có tác phm, cong 
trInh vAn hçc, ngh thut dáp ñng các tiêu chuãn sau day: 

1.1. Dcii vái nhüng tác phdm, cong trInh dzrçic cOng bá th dyng tz nám 
1993 Ira ye frithc. 

a) Co tác ding to 16n phiic vi,i sir nghip each mng, có ành hithng rOng 
lan yà lâu dài trong d?yi song xa hi, gop phãn quan tr9ng yào vic thay dOi nhn 
thirc cüa than dan trong si,r nghip phát triên vAn h9c, ngh thut Vit Nam, xây 
drng và bão v To quOc. 
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b) Co giá tn dác biêt xu.t sc v van h9c, ngh thu.t, v nOi  dung tr 
tir?ing và hInh thüc ngh thut. 

1.2. Di vái nhii'ng tác phdm, cong trinh dwçtc cOng bá th dyng sau 
nám 1993: 

a) Co tác diing to lan phiic vi sr nghip cách mng, có ãnh hithng rng 
ion lâu dài trong dOi song xã hOi,  gop phãn quan trQng vào vic thay d6i nhn 
thüc cüa than dan trong sir nghip phát triên van hçc, nghê thu.t Vit Nam, xây 
drng và báo v To quc. 

b) Co giá tn däc bit xut sc v van hQc, ngh thut, v ni dung ti.r 
ttthng va hinh thüc ngh thut: Dã duqc tang Giâi Yang, Giái A, Giâi Nhât ti 
các cuc thi, lien hoan chuyên nghip và triên lam ye van h9c, ngh thut cap 
quôc gia do Bô Van hóa, The thao và Du ljch to chüc hoc Giâi thithng cao nhât 
cüa HOi Van h9c, ngh thut chuyên ngành Trung wng thuc lTnh vrc chuyên 
ngành hoc duçc tng giâi cao nht ti các cuc thi, lien hoan chuyên nghip và 
triên lam ye van h9c, ngh thut quôc té CO U tin. 

2. Tiêu chun xét tng "Giãi thirô'ng Nhà ntrrc" v van hQc, ngh 
thut 

2.1. Di vài nhIng tác phdm, cOng trinh dwçic cOng bá th dyng tft nám 
1993 trà ye trzthc: 

a) CO tac ding t& trong giáo dic, xay drng con nguii mOi, nâng cao trInh 
d thâm m5 cüa nhãn dan, gop phAn dáng k vào vic thay di nh.n thi'rc cüa 
than dântrong sir nghip phát triên van h9c, ngh thut Vit Nam, xây dirng và 
bâo v To quôc. 

b) Co giá trj xut sc v van hpc, ngh thu.t, v nOi  dung tir tithng vâ hInh 
thüc nghê thut. 

2.2. Di vái nhirng tác phâm, cOng trInh dztç'c cOng ha, si dyng sau 
nám 1993: 

a) Co tác dung tot trong giáo dic, xây drng con ngu?ii mOi, nâng cao 
trInh dO thãm m5 cüa than dan, gop phân dáng kê vào vic thay dôi nhn thüc 
cüa nhãn dan trong sir nghip phát tniên van h9c, ngh thu.t Vit Nam, xây drng 
và báo v To quOc. 

# ' - A - A. b) Co gia tn xuat sac ye van h9c, nghe thuat, ye nçn dung tir tuong va hrnh 
thüc ngh thut: Dã duçc tng Giâi Nhât, NhI, Ba (Giái A, B,C ho.c Giâi Vang, 
Bc, Dông) tai cac cuôc thi, lien hoan chuyên nghip và trién lam ye van h9c, 
ng1i thut cap quôc gia do BO van hóa, The thao và Du ljch to chüc hoc duqc 
tang Giãi Nhât, Nhi, Ba (Giâi A, B, C hoc Giãi Yang, Btc, DOng) cüa HOi van 
hoc, Ngh thut chuyên ngành Trung ung thuOc lTnh wc chuyên ngành hoc 
ducic tng giái thuOng chInh ti cac cuOc thi, lien hoan chuyên nghip và tnin 
lAm ye vAn h9c, ngh thut quOc tê có uy tin. 

IV. HO So vA THU TVC  LIEN QUAN 
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1.HIsor 
P A A A • - a) Ban dang ky tac pham, cong tnnh van h9c, nghc thut de ngh xet tong 

"Giái thu&ng H ChI Minh", "Giái thir&ng Nhà nithc" ye van hçc, ngh thu.t 
theo Mu s la va Mu s6 lb tai  Phi liic ban hành kern theo Thông báo nay. 

b) Ban sao, ãnh chirip tác phm, Cong trinh d nghj xét tng "Giâi thtthng 
Ho ChI Minh", "Giâi thu&ng Nba nnc" di.rcic in trên khô giây A4, kern theo các 
thông tin co bàn v näm, thang duçic cong bô; torn tat ni dung tác phâm. 

c) Quyt djnh tng thuông hoc giy chüng nhn giãi thithng di vói 
nhUng tác phm, cong trInh quy djnh tti diem b khoãn 1.2 miric 1 và diem b 
khoãn 2.2 mile 2 cüa phãn III: nOp  bàn sao tir so gôc hoc bàn sao có chüng thrc 
hoc bàn sao và xuât trInh bàn chInh dê dôi chiêu (tru?mg hcip nOp  ho so trirc 
tip); np bàn sao tir s gê,c hoc bàn sao có chüng thrc (trtthng hçip np ho so 
qua bru din). 

d) Di vO'i tác ph.m, cong trinh van hpc, ngh thut cüa tác già là ngtriM 
nucc ngoài ma h so str ding ngôn ngU nrnrc ngoài thI phâi kern theo bàn djch 
sang tiêng Vit Co chrng thirc. 

d) Các tài 1iu khác lien quan dn tác phm, cOng trInh (nu co). 

2. Thu tiic tip nhn h si 

a) Tác giá dang k tác phm, cOng trInh van hçc, ngh thut d nghj xét 
tng "Giâi thi.r&ng Ho Chi Minh" hoc "Giâi thuông Nba ni.róc" theo chuyen 
nganh gri 02 bO ho so theo quy djnh (trirc tiêp hoc qua di.rông buu din) den Sâ 
Van hóa, The thao và Du ljch tinh Bmnh Di.rong. 

b) Trithng hqp tác giá dA mt thI ngi.rñ di din hçip pháp cüa tác giã hoc 
Ban Chp hành HOi  Van hçc, ngh thut noi tác giá là hOi  viên, sau khi thông 
nhât vói ngi.thi dai  din hçcp pháp cüa tác giâ, cThng k tác phãm, cong trinh van 
h9c, ngh thut dê nghj xét tng "Giâi thithng Ho ChI Minh" hoc "Giâi thu&ng 
Nhà nuâc" theo quy djnh. 

3. Thm gian tip nhn Ho so 

Tir ngày ra Thông báo dn ht ngày 14/8/2020 (tInh theo du bini din). 
. .A .A A A 4. Da diem tiep nhan Ho stY 

S& VAn hóa, Th thao va Du ljch - Tng 12B, Tháp A, Tha nhà Trung tam 
Hành chmnh tinh, phi.thng HOa Phü, TP. Thu Dâu MOt,  tinh BInh Dixcing. 

* Luu: 

- Các mu vAn bàn lien quan có kern theo Thông báo nay duçic dang tAi tai 
trang website cüa S& VAn hóa, The thao và Du ljch tinh BInh throng, dja clii 
https://sovhttdl.binhduong.gov.vn. 

- M9i thông tin xin lien h PhOng Ti chiirc - Pháp ch (Sâ Van hóa, Th 
thao và Du ljch), din thoai: 02743.811.419 
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S& Van hóa, Th thao và Du llch  tinh BInh Ducing trãn trçng thông báo và 
kInh dé ng cac co quan, don vj quan tarn, có thông báo den các di tuqng lien 
quan trên dja bàn, phm vi quãn l' biêt và thrc hin./.  4L 
Nai nhmn. GL&M DOC 
- UBND tinh (d b/c); 
- Ban Tuyn giáo Tinh üy (de b/c); 
- BGD S&; 
- S& Thông tin và Tmyn thông; 
- Báo BIrth Drang; Dài PT-TH Blab Duong; 
- Cong Thông tin Din tfr tlnh; 
- Website S& VHTTDL; 
- Hi VH-NT tinh; - 
- Các phông chuyén mon thuOc  Si; Nguyen Khoa Hai 
- Các dun vj sir nghip trirc thuc Sâ; 
- TJBND; phong VHTT cac huyçn, th, thanh pho; 
- Liru VT, TCPC. 



MAU BANG 
"GIAI TH 

(Ban h 
ngày.J 

Phi 1ic 

"GIA! THIf(JNG HO CHI MINH", 
c" yE VAN HQC NGH THUJT 

ng báo sá:  ...44 /TB-SVHI7'DL 
ña Sà VHITDL tinh Bmnh Throng) 

Mãu so la 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tu' do - Hnh phüc 

BAN BANG KY TAC P11kM, CONG TRINH 

D ngh xét tng "Giãi thirO'ng 111 ChI Minh" 
v van h9c, ngh thut nãm... 

Kinh gfri: HOi  dng xét tng Giâi thu&ng H CM Minh v van h9c, ngh thut 1 

1. Thông tin cá nhân 

- Ho và ten (khai sinh):  GiOi tInir  
- BI danh, but danh  
- Ngày, thang, nàm sinh:  
-Dântôc:  
- Nguyen quán:  
- HO khu thuông trü:  
- Dn vi cong tác:  
- Diên thoti:  
- Dia chi lien he:  
- S6 Churng minh than dan: Ngày cp . Noi c.p'  

A. 2. Thong tin ye gia dinh: 

Ho và ten 
Nãm sinh Quan h 

gia dlnh 
vói tác giã 

C quan 
A cong tac 

Oja chi thirrng trü 
Nam Nfr 

3. Qua trInh cOng tác: 

Thai gian Ci quan cong tác Ngh nghip, chfrc vy 

Anh màu 
(4x6) Co 

dóng dâu 
giáp lai 
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Ten và mô tã v tác 
phâm, cim tác 

phm, cong trInh, 
cum cong trinh  

Giãi thu'O'ng cüa tác 
phâm, cjm tác 

phâm, cong trInh, 
cum cong trInh  

5. Khen thuirng: (Nêu các hInh thc khen thwóiig và danh hiu thi dua tir 

cá'p B3, tinh, thành phO trirc thuôc Trung wong trá len) 

 

Nám cong 
bo/xuat ban 

 

Tác giã! dông 
tác giã 

Näm HInh thüc khen thtró'ng 
Cor quan quyt dnh 

khen thtr&ng  

2 

(Th tháng, nám 
dn tháng, nám...) 

4. Danh sách tác phrn, cirn tác phãin, cong trInh, cmcôngtrinh 
dang ky xet tng Giai thtwng Ho Chi Minh ye van hçc, nghç thut ('tac 

gia, dong tac gia dang icy khong qua 05 tac pham, cym tac pham, cong trinh, 

cym cong trinh,): 

-  Linh vrc dê nghj xét tang Giâi thuóng:  
(ghi rö linh vy'c: Am nhgc, Dién ânh, Kiên tric, Mña, M9 thuát, Nhiêp an/i, San 
khd'u, Van hQc hoác Van nghé dan gian,). 

6. K 1ut: (Nêu các hmnh thic kj' lugt tui khin trách Ira len v Dáng, 

ChInh quyên, doàn the2, to chic xâ h5i kern theo bàn sao quyêt din/i). 

Tôi xin cam doan nhüng kê khai trên day là dung sr tht./. 

(Dja dan/i), ngày ... tháng .... näm.... 
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Ngtrôi dáng k 
(Kj, ghi rö ho ten) 

Xác nhmn cüa Thu tru'o'ng don v hoc Hi Van hçc Ngh thut tinh 
(K ten, dóng dáu) 

Ghi chü: (1): HOi dng nci gài h so. 
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Mu s lb 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 

Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

BAN BANG KY TAC PHAM, CONG TRINH 

B ngh xét tng "Giãi thtr&ng Nhà ntró'c" 
ye van hçc, ngh thut näm... 

KInh gfri: Hi dng xét tang "Giâi thithng Nba nuc" v van h9c, ngh thut 

1. Thông tin cá nhãn: 

- Ho và ten (khai sinh): 
 Gii tInh:  

- BI danh, but danh  

- Ngày, tháng, näm sinh:  

-Dântc:  

- Nguyen quán:  

- H khâu thumg trñ:  

- Dm vi cong tác:  

- Din thoai:  

- Dia chi lien he:  

- S Chirng mirth nhân dan: Ngày cp Nth cp  

2. Thông tin v gia dmnh: 

Nãm sinh Quan he 
gia dInh 

vol tác giá 

Co quan 
Cong tác 

Bia chi thuing trü 
va ten 

Nam Nü' 

3. Qua trInh cong tác: 

Anh màu 
(4x6) Co 
dóng dâu 
giáp lai 



HInh thü'c khen thir&ng Co quan quyt d!nh  khen thtr&ng Nám 
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Thôi gian 

(lit tháng, nàm den 
tháng, nàm...) 

Co quan cong tác Nghê nghip, chfrc vçi 

4. Danh sách tác phm, ctim tác phrn, cOng trInh, cim cong trInh 
dãng k xét tng "Giãi thirong Nhà nuic" Ye van h9c, ngh thut ('tác giá, 
dóng tác giá dãng kj khong qua 05 tác phâm, cum tác phám, cong trinh, cum 
cOng trinh): 

- Linh virc d nghj xét t.ng Giái thumg:  
(ghi rô linh virc: Am nhac, Dién Onh, Kién tric, Mia, MjY thuçt, Nhiép ánh, San 
kliáu, Van hQc hoc Van ngh dan gian). 

TT 

Ten va mô tã ye tác 
phãm,ciim tác 

pham, cong trinh, 
ciim cong trInh 

Giãi thung cüa 
tácphãrn, ctirn tác 
pham, cong trinh, 

dim cong trInh 

Tác giã/dông 
tac gia 

Námcông ho! 
xuat ban 

5. Khen thu&ng: (Nêu các hlnh thic khen thir&ng và danh hiu thi dua tir 
cap Bó, tinh, thành phO trirc thuç5c Trung u'o'ng trO' len) 

6. Ky 1ut: (Nêu các hInh thic kj) lut tir khién trách trà len ye Dáng, 
ChInh quyén, doàn the, tO chá'c xâ hói kern theo bàn sao quyêt djnh). 
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Tôi xin cam doan nhüng kê khai trên day là d&ig sr tht.I. 

(Dja danh), ngày tháng nám.... 

Ngirà'i dáng k 

(Kj, ghi r6 hQ ten) 

Xác nhn cüa Thu trtring dcn vl hoc Hôi Van hçc Ngh thut tinh 

(Kj5 ten, dóng dciu) 

Ghi chá: 1 : HOi ding ncii gui h sa. 
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