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KẾ HOẠCH
Về việc phát động tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học,
nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2023”
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BTC ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ban Tổ
chức cuộc thi về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học,
nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2023”; Thông báo số 02-TB/BTCCT ngày 20
tháng 5 năm 2022 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc Thông báo thể lệ Cuộc thi
sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2023”
Thực hiện theo Công văn số 1627/SGDĐT-CTTT, ngày 06 tháng 6 năm
2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác,
quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2023”.
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Quang Diêu xây dựng kế hoạch phát
động hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và
báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” giai đoạn 2022-2023” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh
việc tham gia viết bài với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Góp phần nâng cao nhận thức và việc làm thiết thực, hiệu quả từ việc học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm
thường xuyên, liên tục, hiệu quả đi vào chiều sâu. Kịp thời phát hiện và tôn vinh
những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả từ tập thể cá nhân điển hình
tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp
tục đẩy mạnh việc học tập làm theo Bác, từ đó nhân rộng mô hình hiệu quả, tạo sự
lan tỏa trong đơn vị và cộng đồng.
- Cuộc thi được phát động rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo
viên và học sinh, đây là nét đặc trưng của bản sắc văn hóa, nghệ thuật, chính trị
quan trọng của Đảng bộ và tập thể nhà trường.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Nội dung
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- Tác phẩm dự thi phản ánh những nỗ lực trong việc tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn
Đảng, toàn quân và toàn dân.
- Tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thể hiện qua việc tích
cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực và tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo
dục, cho quê hương, đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh
quốc phòng
- Phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình công tác;
xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII);
trong công tác dân vận khéo; trong xây dựng nông thôn mới; trong hoạt động
quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về việc “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại đơn vị.
- Ngợi ca những thành tựu trong quá trình đổi mới trong quá trình xây dựng
và phát triển Đất nước, quê hương và con người An Giang, ca ngợi truyền thống
yêu nước, anh hùng trong chiến đấu; tấm gương điển hình tiêu biểu trong công tác,
năng động, sáng tạo, tôn vinh nét đẹp văn hóa, đặc sắc của vùng đất và con người
An Giang.
2. Thể loại
- Tác phẩm văn học, nghệ thuật:
+ Ký văn học (mỗi tác phẩm không quá 4000 từ).
+ Bài ca cổ.
+ Nhiếp ảnh.
- Tác phẩm báo chí: Được đăng, phát trên các báo, tạp chí trong và ngoài
tỉnh; các trang, cổng thông tin điện tử, đài phát thanh, truyền hình của tỉnh:
+ Bài viết về gương người tốt việc tốt (không quá 1500 từ)
+ Phóng sự truyền hình (phát không quá 10 phút); Câu chuyện truyền thanh
(không quá 15 phút).
* Những quy định cụ thể về bài viết:
- Tác phẩm dự thi phải điền đầy đủ tên thật, bút danh, địa chỉ, số điện thoại,
đơn vị công tác. Tác phẩm dự thi phải có xác nhận đã được đăng, phát ở đâu? Thời
điểm nào?
- Tác phẩm báo in phải kèm theo từ 01 đến 02 ảnh.
- Tác phẩm báo điện tử: phải có đầy đủ thông tin về địa chỉ mạng, ngày,
tháng đăng, bút danh, tên thật và địa chỉ tác giả, tác giả phải chịu trách nhiệm về
tính chân thật của tác phẩm và tác quyền.
- Thể loại ký văn học; bài phản ánh; bài viết gương người tốt việc tốt được
trình bày trên khổ A4.
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(Những vấn đề cần lưu ý về bài viết cần xem thêm Thông báo số 02TB/BTCCT ngày 20/5/2022 của Ban Tổ chức)
3. Thời gian
- Thời gian phát động viết bài và nộp bài dự thi: Từ nay đến cuối tháng
02/2023.
- Cá nhân tham gia dự thi nộp trực tiếp bài dự thi trước ngày 10/03/2023
cho BTC cuộc thi. (nộp 01 bản đề BGH tổng hợp nắm tình hình tham dự và nộp
báo cáo về Sở trước ngày 10/3/2023).
4. Quy trình nộp bài và nơi nhận tác phẩm dự thi
- Nộp trực tiếp theo địa chỉ của BTC
+ Tác phẩm thể loại ký văn học, nhiếp ảnh, bài ca cổ nộp về: “Liên hiệp
các hội văn học – Nghệ thuật tỉnh An Giang, số 43, đường Nguyễn Văn Cưng,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang”.
+ Tác phẩm thể loại bài phản ánh; gương người tốt việc tốt nộp về “Hội Nhà
báo Việt Nam tỉnh An Giang, số 319 B, đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang”.
+ Tác phẩm thuộc phóng sự truyền thanh, truyền hình, gửi về “Đài Phát
thanh – Truyền hình An Giang, số 45/1, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang”.
* Lưu ý khi nộp bài: Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác,
quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2023.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Ban Giám hiệu
- Căn cứ theo hướng dẫn của Tỉnh ủy, Sở Giáo dục tiến hành xây dựng kế
hoạch và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để biết và
thực hiện.
- Rà soát và nắm tình hình tham gia, thực hiện của CB,GV,NV và học sinh,
kịp thời gợi ý, định hướng khi gặp khó khăn, hỗ trợ tác phẩm dự thi hiệu quả.
- Tổng hợp bài dự thi để báo cáo kết quả về Sở.
2. Đối với Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng
- Triển khai kế hoạch đến tất cả các thành viên trong tổ biết và thực hiện
- Kịp thời động viên, nhắc nhở các thành viên thực hiện đúng tiến độ và kế
hoạch đề ra.
- Báo cáo với BGH về kết quả tham gia của các thành viên trong tổ.
3. Đối với Giáo viên chủ nhiệm
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- Triển khai kế hoạch đến tất cả học sinh của lớp biết, hướng dẫn, động viên
các em tham gia viết bài dự thi.
- Báo cáo kết quả thực hiện của lớp để BGH nắm tình hình và tổng hợp báo
cáo.
Trên đây là kế hoạch phát động hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các
tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2023” của Trường Trung học
Phổ Nguyễn Quang Diêu, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh biết để tìm hiểu và tham gia viết bài dự thi. Trong quá trình thực hiện, nếu
có gặp khó khăn có thể liên hệ trực tiếp BGH nhà trường để được định hướng
thêm, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra./.
Nơi nhận:
- BGH, CĐCS;
- TTCM, TTVP;
- GVCN;
- Website trường;
- Lưu: VT.
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