
UBND TtNH BINH DU'ONG CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
S( VAN HOA, THE THAO  vA DU LJCH Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S:  Q  /KH-SVHiIDL BInh Duvng,  ngày,L4 tháng  5  näm 2020 

KE HOACH 
Xét tng "Giãi thirông H ChI Minh", "Giãi thirông Nhã nuóc" 

v van h9c, ngh thut 

Can cü Ng djnh s 90/2014/ND-CP ngày 29/9/2014 cüa ChInh phü v 
"Giãi thuông Ho Chi Minh", "Giâi thithng Nhà rnr&c" ye vn h9c, ngh thut; 
Nghj djnh so 133/2018/ND-CP ngày 01/10/2018 cüa ChInh phü süa dôi, bô sung 
mOt so diêu cüa Nghj djnh s 90/201 4IND-CP ngày 29/9/2014 cüa ChInh phü ye 
"Giâi thu&ng Ho ChI Minh", "Giâi thuâng Nhà rnthc" ye van hçc, ngh thut; 

Can dr Nghj djnh s 1 1/2019/ND-CP ngày 30/01/2019 cüa Chinh phü süa 
dôi, bô sung mt so diêu cüa các Nglij ctjnh có quy djnh thU tiic hành chInh lien 
quan den yêu cu np ban sao giây th có cong chirng, ch(mg thrc thuOc ph?m vi 
chiic náng quãn 1 cUa B Van hóa, The thao và Du ljch; 

Can cü Quyt cljnh s 3426/QD-BVHTFDL ngày 08/10/2019 cUa BO Van 
hóa, The thao và Du ljch v vic ban hành Kê hotch xét tang "Giâi thithng Ho 
ChI Minh", "Giãi thuOng Nba nithc" ye van hQc, ngh thut näm 2021 và Cong 
van sO 408/B VHI11)L-TDKT ngày 04/02/2020 cUa BO Van hóa, The thao và 
Du ljch ye vic huàng dan xét tng "Giâi thizäng Ho Chi Minh", "Giâi thuông 
Nhà nuóc" ye van hçc, ngh thut näm 2021, 

So Van hóa, Th thao va Du ljch tinh BIrth Thxcmg ban hành K hoach xét 
tng "Giâi thuOng H ChI Minh", "Giãi thuOng Nhà nuOc" ye van hQc, ngh 
thut, ci the nhu sau: 

I. MUC DId, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Xét ch9n duqc nhUng tác ph&m, cim tác ph.rn; cOng trmnh, ciim cong 
trInh v van hçc, ngh thut có giá trj d.c bia xuât sac hoc xuât sac ye nôi 
dung tu ttthng và hInh thüc ngh thut d trInh ChU tjch nuOc phong tng "Giái 
thuOng H ChI Minh", "Giái thi.r&ng Nba nuOc" ye van h9c, ngh thut näm 
2021; 

- Kjp thOi dng viên và ton vinh cac tp th& cá nhân sang tao  nhiu tác 
phâm, ciim tác phâm; Cong trinh, cvm  Cong trInh ye van hoc, ngh thut có giá 
tn cao v ngh thut va nOi  dung tu tuOng, có tác d11ng tot trong giáo diic, xây 
dirng con nguOi mOi, nãng cao trinh c1 thâm m cUa nhãn dan, ph%tc vil sir 
nghip each mng, sr nghip van hoc, ngh thu.t cUa dat nuOc; quãng bá hInh 
ành tOt dçp ye dat nithc, dan tOc,  con ngu&i Vit Nam vó'i các nithc trén the giOi. 

2. Yen can 

- Dam báo cong tác t chüc xét tng dUng di tuçrng, tiêu chun, quy trInh 
và thU tic quy djnh tti Nghj djnh so 90/20141ND-CP; Nghj djnh sO 
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133/2018/ND-CP va Nghj djnh s6 1 l/2019/ND-CP cüa ChInh phü và các vn 
ban huàng dn elm B Van hóa, The thao và Du ljch; 

- Dam bâo trin khai cong vic ding tin dO thñ gian dir kin. 

II. NQI DUNG CONG VIC vA TIEN IX) THV'C HIN 

1. Th6ng báo v k hoch xét tng "Giãi thu'irng H ChI Minh", "Giãi 
thir&ng Nhà nirc" v van h9c, ngh thut 

Phàng T chlrc - Pháp ch& So Van hóa, Th thao và Du ljch tham mixu 
xay dirng K ho.ch, Thông báo xét tng "Giâi thixOng. H ChI Minh", "Giâi 
thithng Nba nisOc" ye vn h9c, ngh thu.t. 

* *. A 2. Thanh lap Hçi dong cap tinh 

a) SO Van hóa, Th thao và Du ljch là co quan thix&ng trirc, tham miru 
ChIt tjch UBND tinh ra quyêt ctjnh thành 1p H0i  dong cap tinh dé xét nhüng tác 
phm, cim tác phm; cong trInh, ciim cong trInh ye vn h9c, ngh thut. 

b) Thành phn HOi  dng 

Theo quy dnh t?i  Nghj djnh s 9012014/ND-CP; Nghj djnh s 
133/2018/ND-CP; thanh phan HQ1 dong tu 07 -09 thanh vien, gom: 

- Phó ChIt tjch UBND tinh là ChIt tjch H0i  dong; 

- Giám d6c SO Van hóa, Th thao và Du ljch là Phó ChIt tjch ThuOng trrc 
HOi dông. 

- ChIt tjch H0i  Van hc - Ngh thu.t tinh là Phó ChIt tjch HOi  dng. 

- Các Ity viên elm H0i  dng: Ban Thi dua khen thuông tinh, Giám dc 
Trung tam VAn hóa - Ngh thut tinh, Lânh dio phông Quãn 1" VAn hóa và Gia 
dinh, các nhà nghiên elm, chuyên gia chuyên ngành phli hçxp vOi loai hInh elm 
ho so dixie xem xét. 

- To Thu k: Van phông UBND tinh; Phông Quãn l Van hóa va Gia 
dInh, phông To chüc - Pháp ché, VAn phông SO. 

* 3. Tien do 
, A . .,. A , . ,, a) Thong bao ye ke hoch xet t.ng thai thuong Ho Chi Mmh , thai 

thithng Nhà rnrOc" ye van h9c, ngh thut: Thang 5/2020. 

b) ThOi gian nhn h so: Tr nay dn ht ngày 14/8/2020. 

c) Thành 1p HOi  dng c.p tinh: Qu 111/2020 (Can cIt vào tInh hInh tip 
nhân ho so, Phông To chlrc - Pháp chê së dê xuât thôi gian cii the). 

d) ThOi gian SO Van hóa và Th thao hoàn thin h so trInh H0i  dng cp 
tinh: Tr ngày 17/8/2020 den ngày 01/10/2020. 

e) ThTi gian 1101 dng cp tinh gIti h so len HOi  dng chuyên ngành cp 
Nhà nuOc: Ngay 16/10/2020 (tInh theo dâu bixu din). 

4. Thông báo kt qua cüa H0i  dông cap Nhà nucrc 
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- S& Van boa, Th thao va Du ljch dàng tãi thông tin v kt qua xét chQn 
cüa Hi dông cap Nba nithc trên Cong Thông tin din ti'r cüa Uy ban nhân dan 
tinh vá Website cüa Si Van hOa, The thao và Du ljch. 

- ThOi gian thirc hin: Sau khi Bô Van hóa, Th thao và Du ljch däng tâi 
thông tin kêt qua cüa HOi  dng cap Nhâ nithc. 

Ill. TO CH11C THVC HIEN 

1. VánphôngS& 

- Tham mini huOng dn các tác giâ Co tác phm, cim tác phm; cong 
trInh, ciim cong trInh duçic trao tng "Giãi thix&ng Ho ChI Minh", "Giãi thithng 
Nha nuôc" ye van hQc, ngh thut dv L cong bô quyêt djnh và trao tng giãi 
thu&ng do Bô Van hóa, The thao và Du ljch to chüc (nêu co) hoc Lê cong bô 
do tinh to ch(rc sau khi có Quyet djnh cüa Chü tjch nixâc. 

- Theo dOi, rà soát, don dác các phong ban, don vj lien quan dam bâo trin 
khai dung tiên dO cong vic. 

A 2. Phong To chtrc - Phap che 

a) Chü trI các nOi  dung sau: 

- Xây dung K hoach, Thông báo xét tang "Giâi thu&ng H Chi Minh", 
"Giâi thir&ng Nhà nuóc" v van hçc, nghe thuat. 

- Tham mixu t chüc các phiên hçp cüa HOi  dng c.p tinh. 

- Trâ Rn don thi.r, kin nghj lien quan dn Cong tác xét tng "Giãi thung 
H ChI Minh", "Giãi thu&ng Nhà nuâc" v van hçc, ngh thut ti HOi  dông cap 

Co s&. 

b) Phôi hcp vói các phOng lien quan thirc hin các nOi  dung: 

- Phi hçip Phông Quãn 1' Van hóa và Gia dInh: 

+ Tham mini LãIIh dao  Sc trInh Chü tjch UBND tinh ra Quyt djnh thành 
1p Hi dng cp tinh, hoàn thin h so trinh HOi  dng cp tinh theo quy djnh. 

+ Tham mini trInh Chü tjch HOi  dng c.p tinh thành 1p T Thu k. 

+ Tip nhn, kim tra, thrn djnh, t,ng hçip h so, chutn bj tài 1iu, nOi 
dung ph%ic vii cac phien hçp cua Hçi dong cap trnh. 

- Phi hcrp vOi PhOng K hoach - Tài chInh tham mini các nOi  dung kinh 
phI có lien quan. 

3. Phông Quãn 1 Van hóa và Gia dInh 

- Tip nhân, kim tra, thm dinh, tng hcp h so, chun bj tài 1iu, nOi 
dung phiic vi các phiên hçp cüa H,i dOng cap tinh. 

- Hoàn thin h so trinh HOi  dng c.p tinh theo quy djnh. 
A ,. 4. Phong Ke hoch-Tai chinh 
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Chü trI, ph6i hcip vài các phông chuyên mon có lien quan tham muu cac 
ni dung kinh phI có lien quan theo quy djnh ti Nghj djnh so 90/2014/ND-CP 
ngày 29 tháng 9 näm 2014 cña ChInh phü. 

5. Trung tam Van hóa - Ngh thut; Hi Van hçc Ngh thut tinh 
A A .A A 

- Phoi hçip tuyen truyen, pho bien, hucing dan trien khai thirc hiçn Ke 
hoch xét tng Giái thuOng Ho ChI Minh", "Giâi thu&ng Nhà rnthc" ye van hQc, 
nghê thut. 

- Phi hçp kim tra, th.m djnh, tng hqp h so, chun bj tài 1iu, ni dung 
phiic vi các phién hçp cüa Hi dông cap tinh. 

- Trâ ltxi cac kin nghj lien quan dn chuyên mon trong cong tác xét tng 
cüa HOi  dông cap tinh. 

6. Phông Van hóa và Thông tin các huyn, thj xa, thành ph 

- Tuyên truyn, ph6 bin, huó'ng dn trin khai thirc hin K hoach  xét 
tng Giâi thu6ng H ChI Mmli", "Giái thu&ng Nhà nithc" v vn hçc, ngh 
thut. 

p p - 

- Phôi hçp, hithng dan UBND các xã, phix?mg, thj trán ho trq các tác già 
clü diêu kin tham gia dàng k. 

Trên day là K hoach xét tng "Giâi thuOng H ChI Minh", "Giãi thuOng 
Nhà nithc" ye van hQc, ngh thu.t ti tinh Binh Duong, Sâ Vn hóa, Th thao và 
Du 1ch d nghj các don vj, phông ban lien quan triên khai thc hin.I. 

No'inhjin: 
- UBND tinh (de b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (de b/c); 
-BGDSà; 
- Si Thông tin và Truyn thông; 
- Báo Binh Du'mg; Dài PT-TH BInh Dumig; 
- Cong Thong tin Din tu trnh; 
- Website Si VHTTDL; 
- HOi VH-NT tinh; 
- Các phông chuyên mon thuc Sâ; 
- Các dcm vi sij nghip trpc thuc Si; 
- UBND; phOng VHTF các huyn, thj, thành phô; 
- Luu VT, TCPC. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		2020-05-29T15:50:18+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<sovhttdl@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




