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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi về “Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác”
---o0o---

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính
trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư và Thông tri số 05TT/TU, ngày 16/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy
xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Những điển hình tiên tiến làm theo lời
Bác” trên địa bàn thành phố Pleiku cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Việc tổ chức cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học
tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong
Đảng và trong xã hội; đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành nội
dung thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, của
mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
nhân dân.
2. Thông qua cuộc thi về “Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác”
nhằm phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là người
thật, việc thật trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả trong toàn xã hội theo chủ đề năm
2012.
3. Cuộc thi cần chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, sinh động, đa
dạng, phong phú về nội dung và hình thức. Việc thẩm định, bình chọn, đánh giá
đảm bảo tính chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan tạo không khí thi đua
sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể
chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, các cơ quan tuyên truyền của thành
phố đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên, hội
viên, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt.
II. Nội dung cuộc thi
1) Nội dung tác phẩm dự thi: Bài dự thi chú trọng việc phát hiện, biểu
dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến là người thật, việc thật trong

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương, cơ
quan, đơn vị mình trên địa bàn thành phố Pleiku.
Tác phẩm dự thi cần tập trung phản ánh, nêu bật các chủ đề cơ bản sau:
- Ðó là những tấm gương của người cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý
thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
- Những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo
đức của Bác, là tấm gương tiêu biểu để nhân rộng trong Đảng và toàn xã hội.
- Ðó là những con người bình dị trong cuộc sống đời thường có nhiều
việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp được tôn vinh, khen ngợi, đặc biệt là những điển
hình trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn
mới; đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị ở địa phương; thực
hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku.
- Những tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong phát
triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có những
đóng góp xuất sắc trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Ðảng các cấp...
2) Các thể loại cuộc thi và hình thức trao thưởng:
2.1 Các thể loại cuộc thi:
+ Ghi hình, phóng sự.
+ Bài viết (ghi chép, ký chân dung).
2.2 Giải thưởng và hình thức trao thưởng:
* Giải thưởng: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 30 giải cho các thể loại bao
gồm:
+ Ghi chép 10 giải;
+ Ký chân dung 10 giải;
+ Ghi hình, phóng sự 10 giải.
(Trong đó mỗi thể loại gồm: 01 giải nhất: 500.000đ/giải, 01 giải nhì:
400.000đ/giải, 03 giải ba: 300.000đ/giải, 05 giải khuyến khích: 200.000đ/giải).
Những tác phẩm tốt, có giá trị nghệ thuật cao, sẽ được Ban Tổ chức cuộc
thi lựa chọn để xuất bản tuyển tập “Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác”
của Đảng bộ thành phố.
* Hình thức trao thưởng: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải
vào Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2012).
3) Quy định chung về tác phẩm dự thi:

2

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng,
dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thật. “Nhân vật” được phản ánh trong tác
phẩm dự thi phải là người thật, việc thật đã và đang sinh sống trên địa bàn
thành phố Pleiku.
- Tác phẩm dự thi thuộc thể loại ghi hình, phóng sự (có thể phóng sự ngắn
hoặc phóng sự dài) bằng video clip, nhưng đảm bảo thời lượng không quá 15
phút.
- Tác phẩm dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, có hình
ảnh minh họa (Quy định mỗi bài viết không quá 2.000 từ).
- Tác phẩm dự thi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để Ban Tổ chức
tiện liên hệ.
4) Đối tượng dự thi: Mọi công dân sinh sống ở trên địa bàn Thành phố
Pleiku hoặc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, kể cả cán bộ, đảng viên,
công nhân viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, học sinh,
sinh viên, các tầng lớp nhân dân và những người hoạt động trong lĩnh vực báo
chí, văn hóa nghệ thuật (chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp) đều có thể
tham gia dự thi.
5) Thời gian tổ chức phát động cuộc thi:
Cuộc thi được phát động từ tháng 2/2012 đến hết ngày 30/7/2012.
6) Địa chỉ nhận bài dự thi:
+ Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku - số 18 đường Wừu, tổ 1, phường
IaKring, thành phố Pleiku.
+ Hoặc qua Email: bantuyengiaopleiku@gmail.com
+ Hoặc Fax: 0593824215
7) Trách nhiệm pháp lý:
Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm do các sự cố về kỹ thuật như bị thất
lạc bài thi qua đường bưu điện, nghẽn mạng internet, hư hỏng máy Fax... của
người tham gia dự thi.
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi
qua địa chỉ và điện thoại:
- Địa chỉ: Ban Tuyên giáo Thành uỷ, 18 đường Wừu, tổ 1, phường
IaKring, thành phố Pleiku.
- Điện thoại: 059. 3824215 - 3823201 - 3873525 - 3823345
III. Tổ chức thực hiện:
1. Ban Tuyên giáo Thành uỷ có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế
hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức cuộc thi; thành lập Ban tổ chức
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cuộc thi, Hội đồng giám khảo, dự trù kinh phí trình Ban Thường vụ Thành uỷ và
tổ chức phát động cuộc thi đảm bảo kịp thời, đạt hiệu quả cao.
2. Các cơ quan tuyên truyền thành phố: Phòng VHTT, Đài TTTH thành
phố, Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phố, Ban Biên tập Bản tin thông
tin tuyên truyền thành phố thường xuyên tuyên truyền, thông báo nội dung cuộc
thi; kịp thời đưa tin phản ánh quá trình tổ chức phát động và kết quả cuộc thi.
3. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và
các đoàn thể chính trị- xã hội từ thành phố đến xã phường đẩy mạnh tuyên
truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh
viên, các tầng lớp nhân dân và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa
nghệ thuật tích cực hưởng ứng cuộc thi, góp phần vào sự thành công của việc
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
trong năm 2012./.
Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các đ/c Thành ủy viên khóa X;
- Các TCCS đảng trực thuộc (thực hiện);
- Các cơ quan, ban ngành, mặt trận
và các đoàn thể thành phố;
- Lãnh đạo + CVVP;
- Lưu BTGTU.

(đã ký)

Phan Ngọc Anh
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