
   UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TUMƠRÔNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                                                   Tu Mơ Rông, ngày       tháng     năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật  

huyện Tu Mơ Rông năm 2022 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông lần thứ XVII, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Nghị quyết Đai hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Để có những tác phẩm Văn học nghệ 

thuật có chất lượng, phục vụ đắc lực cho việc tuyên truyền văn hóa văn nghệ trên 

địa bàn huyện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện Tu Mơ rông. 

Căn cứ Hướng dẫn số 13-HD/BTGHU, ngày 17/01/2022 của Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy về Công tác Văn hóa, văn nghệ năm 2022; Công văn số 808-

CV/HU, ngày 07/2/2022 của Huyện ủy Tu Mơ Rông về thống nhất dự thảo kế 

hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông 

năm 2022. 

Uỷ ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc vận 

động (CVĐ) sáng tác văn học-nghệ thuật (VHNT)  năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật nhằm tạo cơ hội 

cho các văn nghệ sỹ, nhân dân sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và 

nghệ thuật, phản ánh hình ảnh Đất nước, con người Kon Tum nói chung, huyện 

Tu Mơ Rông nói riêng trong lao động, sản xuất, học tập và sẵn sàng chiến đấu 

bảo vệ Tổ quốc; Những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh 

chính trị kể từ khi thành lập huyện Tu Mơ Rông đến nay; góp phần cổ vũ sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

- Thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật nhằm phản ánh truyền thống 

văn hoá, lịch sử và khơi dậy lòng tự hào của nhân dân các dân tộc huyện Tu Mơ 

Rông; 

- Ghi nhận, tôn vinh những thành tựu của địa phương dưới sự lãnh đạo của 

các cấp uỷ đảng, chính quyền; sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và 

nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Tu Mơ Rông; 

- Tuyên truyền rộng khắp hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương 

nhằm kêu gọi, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu, đầu tư 

phát triển địa phương. 

2. Yêu cầu 
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CVĐ sáng tác VHNT thu hút được sự quan tâm, tham gia của nhiều đối 

tượng trong và ngoài huyện, các tác phẩm phải làm khơi dậy mạnh mẽ niềm tự 

hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Tu Mơ Rông, góp phần 

củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân về tương lai tươi sáng của huyện Tu 

Mơ Rông. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA; THỂ LOẠI, CHỦ ĐỀ, ĐIỀU KIỆN 

TÁC PHẨM 

1. Đối tượng tham gia 

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công 

tác tại huyện Tu Mơ Rông;  

- Nhân dân các dân tộc huyện Tu Mơ Rông;  

- Các tác giả khác đang sinh sống, hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Cán bộ, hội viên  Hội Văn học- nghệ thuật tỉnh Kon Tum 

2. Thể loại 

- Văn học : gồm văn xuôi và thơ. Văn xuôi: truyện ngắn, phóng sự, ghi 

chép, bút ký, tuỳ bút, tản văn; Thơ: Chấp nhận mọi thể loại thơ nhưng không 

nhận trường ca, thơ trào phúng. 

- Âm nhạc:  Ca khúc: phải có đủ phần nhạc (ký âm) và phần lời in trên giấy 

khổ A4, kèm theo 02 đĩa CD hoặc DVD ghi âm (có thể ghi hình) và bản thu âm 

demo định dạng Mp3;  

- Nhiếp ảnh: Là ảnh nghệ thuật màu hoặc đơn sắc, bao gồm ảnh đơn và bộ 

ảnh (nếu là bộ ảnh phải có cùng chủ đề, mỗi bộ từ 5 - 10 ảnh; bộ ảnh được tính 

như một tác phẩm độc lập);  

- Mỹ thuật : các loại tranh, tranh cổ động, chấp nhận mọi chất liệu như sơn 

dầu, Acrylic, bột màu, màu nước, lụa… mặt sau ảnh ghi rõ tên tác phẩm, chất 

liệu, kích thước, thời gian sáng tác, kích cỡ tác phẩm thật . 

- Thể loại điêu khắc: ưu tiên các sáng tác theo phong cách tạc tượng dân 

gian, khuyến khích các tác giả sáng tác trên nhiều loại chất liệu. 

3. Chủ đề sáng tác:  “Tu Mơ Rông trên đường đổi mới và phát triển”. 

- Phản ánh về truyền thống, lịch sử, văn hoá của nhân dân các dân tộc 

huyện Tu Mơ Rông; Những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh 

chính trị kể từ khi thành lập huyện Tu Mơ Rông đến nay; những hình ảnh đẹp về 

văn hóa, con người, thiên nhiên trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. 

- Ca ngợi, biểu dương những tấm gương tốt về người thật, việc thật trong 

công cuộc xây dựng và phát triển huyện Tu Mơ Rông. 

- Vai trò lãnh đạo và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ, chính quyền với 

nhân dân; về niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính 

quyền; 
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- Tâm tư, hoài bảo, khát vọng của nhân dân các dân tộc huyện Tu Mơ Rông 

về một tương lai tốt đẹp... 

4. Điều kiện tác phẩm tham gia cuộc vận động: 

- Là những sáng tác mới, chưa công bố hoặc đã công bố trên các phương 

tiện thông tin đại chúng nhưng chưa tham gia các cuộc thi khác, chưa đạt giải các 

cuộc thi. 

- Không hạn chế số lượng tác phẩm của mỗi tác giả tham gia đối với mỗi 

loại hình. 

- Nếu tác phẩm là sản phẩm sáng tạo của nhóm phải có chữ ký, ghi rõ họ 

tên của tất cả các thành viên trong nhóm. 

- Bản quyền thuộc về tác giả. Ban tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm 

phục vụ công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các hoạt động phi lợi nhuận. 

- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền trước BTC và pháp luật. Nếu tác 

phẩm được sử dụng vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, Luật bản quyền tác giả BTC sẽ 

thu hồi tác phẩm và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

III. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG, PHƯƠNG THỨC GỬI TÁC PHẨM, 

NƠI NHẬN TÁC PHẨM. 

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ khi công bố kế hoạch này đến hết ngày 

25/5/2022.  

- Thời gian tổ chức chấm: Từ 25/5/2022 đến ngày 06/6/2022. Ban Tổ 

chức sẽ có Thông báo cụ thể. 

- Tổng kết, trao giải vào ngày 09/6/2022. 

- Gửi tác phẩm trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (tính thời gian theo dấu 

bưu điện ngày gửi) ngoài bì ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác 

văn học-nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông năm 2022 , đồng thời gửi file điện tử 

vào phongvhtttumorongkt@gmail.com; Ghi rõ số điện thoại liên lạc và địa chỉ 

của người gửi tác phẩm. 

- Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Văn hóa &Thông tin huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum. Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

Số điện thoại: 0906.575781 ( Đ/c Hay); 0984.427015( Đ/c Hòa) 

IV. TẶNG THƯỞNG  

- BTC  trân trọng các tác phẩm tham dự, tặng quà lưu niệm, sẽ chọn một số 

tác phẩm xuất sắc đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ 

Rông kèm theo tặng thưởng tiền mặt . Cụ thể: ( 2 giải A, mỗi giải trị giá 6 triệu 

đồng; 03 giải B, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 03 giải C, mỗi giải trị giá 04 triệu 

đồng; 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 02 triệu đồng). 

mailto:phongvhtttumorongkt@gmail.com
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- BTC sẽ đề nghị tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện kèm theo tiền 

thưởng theo quy định về thi đua khen thưởng hiện hành của Nhà nước cho những 

cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc cho CVĐ. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Văn hóa Thông tin huyện: 

Tham mưu UBND huyện Kế hoạch Tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn 

học-nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông năm 2022 

- Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ đánh giá tác phẩm, gồm đại diện 

lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan liên quan; mời đại diện Hội VHNT tỉnh và 

một số người có chuyên môn tham gia đánh giá tác phẩm. 

- Là cơ quan thường trực giúp UBND huyện tiếp nhận tác phẩm của các tác 

giả. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị 

liên quan lập dự trù, tham mưu UBND huyện cấp kinh phí để đảm bảo thực hiện 

Kế hoạch này trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Trung tâm Văn hóa -Thể thao- Du lịch và Truyền thông huyện:  

Triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch tổ chức Cuộc 

vận động sáng tác văn học-nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông năm 2022 trên hệ 

thống loa truyền thanh của huyện, cơ sở và các nền tảng số; đăng tải các tác phẩm 

có chất lượng trên các nền tảng số như: nhóm Zalo, trang facebook, youtube, 

Trang thông tin điện tử huyện. 

3. Trang thông tin điện tử huyện: 

- Phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch Tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn 

học-nghệ thuật huyện Tu Mơ Rông năm 2022  đăng trên Trang thông tin điện tử 

huyện; 

- Mở chuyên mục đăng tải những tác phẩm đạt chất lượng trên trang. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Văn hóa &Thông tin 

huyện tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này ngay từ 

đầu năm 2022. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Có văn bản chỉ đạo Cán bộ quản lý, giáo 

viên, học sinh các đơn vị trường học hưởng ứng tham gia các thể loại Văn học 

nghệ thuật phù hợp với tình hình địa phương. 

5. Tổ đánh giá tác phẩm 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo lĩnh vực, thể loại để tổ chức 

đánh giá các tác phẩm; 
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- Đề xuất UBND huyện trong việc đăng tải, in ấn, lưu hành tác phẩm, tặng 

thưởng. 

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ:  

- Phối hợp hướng dẫn, có văn bản triển khai Kế hoạch này đến các tổ chức 

cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. 

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện; 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã:  

- Tuyên truyền, phổ biến, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân biết, tham gia thực hiện các 

nội dung của Kế hoạch này. 

8. Đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kon Tum: 

- Thông báo Kế hoạch này đến Trưởng các chuyên ngành, chi hội để phổ 

biến cho Hội viên và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất. 

-  Phân công, chia nhóm chuyên ngành đi thực tế các làng, xã, cơ sở sản 

xuất tiêu biểu trong huyện. 

- Giới thiệu người có chuyên môn tham gia Tổ đánh giá tác phẩm,đồng thời 

vận động hội viên của Hội tích cực tham gia các nội dung của kế hoạch này. 

-  Đề nghị Hội VHNT tỉnh Kon Tum đăng tải kế hoạch này trên Tạp chí 

của Hội . 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học-nghệ thuật 

huyện Tu Mơ Rông năm 2022. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:       
- Sở TT&TT (b/c); 

- Sở VH-TT&DL (b/c); 

- Hội VHNT tỉnh Kon Tum (p/h); 

- TT Huyện uỷ (b/c);                                                                                      

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT và các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã (phổ biến); 

- Các cơ quan, đơn vị của Tỉnh, Trung ương            

đóng chân trên địa bàn huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: TH-TH.                 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

  

       
    


		2022-02-11T10:45:22+0700


		2022-02-14T12:57:40+0700


		2022-02-14T13:47:17+0700


		2022-02-14T13:47:17+0700


		2022-02-14T13:47:17+0700


		2022-02-14T13:47:17+0700




