
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN BẢO YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND      Bảo Yên, ngày         tháng 7 năm 2021  

 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan), tranh cổ động, ca dao, hò vè, 

video clip về chủ đề xây dựng Nông thôn mới huyện Bảo Yên 
 

Căn cứ Kế hoạch số 73-KH/HU, ngày 22/6/2021 của Huyện ủy Bảo Yên về 
việc tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan), tranh cổ động, ca dao, hò vè, 

videoclip về chủ đề xây dựng nông thôn mới; phòng chống tảo hôn, hôn nhân 
cận huyết thống huyện Bảo Yên; 

UBND huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu 

hiệu (slogan), tranh cổ động, ca dao, hò vè, video clip về chủ đề xây dựng Nông 

thôn mới huyện Bảo Yên, nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thu hút sự quan tâm tham gia và phát huy khả năng sáng tạo của đông 

đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thông qua các tác phẩm dự thi có 
nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, sát thực tiễn và có tính lan tỏa mạnh trong cộng 
đồng; tuyên truyền, cổ động cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện 

Bảo Yên. 

- Thông qua các tác phẩm dự thi sẽ lựa chọn những khẩu hiệu, tranh cổ 
động, ca dao, hò vè, videoclip để sử dụng chính thức làm tài liệu tuyên truyền 

trực quan, tuyên truyền miệng, tuyên truyền lưu động,… 

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân 

và cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng Nông thôn mới. Khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, 

ý thức trách nhiệm cao trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân để phát huy 
sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. 

2. Yêu cầu 

- Khẩu hiệu (slogan), tranh cổ động, ca dao, hò vè, video clip phải mang 
tính khái quát, tính thẩm mĩ cao, thể hiện được ý nghĩa, đặc trưng của công cuộc 

xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Yên. 

- Cuộc thi phải được triển khai rộng rãi, thu hút được đông đảo các đối 
tượng tham gia. Công tác tổ chức phải chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

tác giả tham gia dự thi, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. 

- Công tác chấm, chọn công bằng, khách quan, đúng quy định của pháp luật 

và Thể lệ cuộc thi. 
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- Sau cuộc thi, các tác phẩm đạt giải sẽ được huyện Bảo Yên toàn quyền sử 
dụng phục vụ cho công tác tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn 

huyện. 

II. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Chủ đề cuộc thi: Sáng tác khẩu hiệu (slogan), tranh cổ động, ca dao, 

hò vè, video clip về chủ đề xây dựng Nông thôn mới huyện Bảo Yên. 

2. Đối tượng dự thi: Tất cả các tác giả (cá nhân hoặc tập thể) trong cả 
nước. 

Thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi không được tham gia 
dự thi. 

3. Thời gian tổ chức 

- Nhận bài dự thi:              Từ ngày 30/7/2021 đến 30/10/2021. 

- Bình chọn bài dự thi: Từ 09h00 ngày 01/11/2021 đến 09h00 ngày 
15/11/2021. 

- Chấm tác phẩm dự thi: Từ ngày 16/10/2021 đến ngày 25/11/2021. 

- Tổng kết, trao giải cuộc thi: Tháng 12/2021. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG (có Thể lệ kèm theo) 

1. Nội dung 

+ Tuyên truyền những thành quả, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện   

Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện; Đề án huyện Bảo Yên đạt 
chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Các tác phẩm nhằm thôi thúc ý chí, khát vọng xây dựng quê hương Bảo 

Yên giàu đẹp, quyết tâm hoàn thành xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 
2025; các tác phẩm tạo sự đồng thuận trong thực hiện các tiêu chí Nông thôn 

mới do người dân trực tiếp thực hiện. 

+ Ca ngợi, tôn vinh về những tập thể, cá nhân, mô hình, phong trào tiêu 

biểu, sáng tạo trong quá trình xây dựng nông thôn mới. 

2. Hình thức thi 

 Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện sáng tác khẩu hiệu (slogan), 
tranh cổ động, ca dao, hò vè, video clip về chủ đề xây dựng Nông thôn mới của 

huyện, Đề án huyện Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Các tác phẩm dự thi và được trao giải theo từng loại hình (4 loại hình): 

+ Khẩu hiệu (slogan) về Nông thôn mới của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

+ Tranh cổ động về Nông thôn mới của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.. 

+ Ca dao, hò vè về Nông thôn mới của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.. 

+ Video clip về Nông thôn mới của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.. 
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3. Giải thưởng 

Giải thưởng cho mỗi loại hình dự thi gồm: 

- 01 Giải Nhất: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng. 

- 02 Giải Nhì: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng. 

- 03 Giải Ba: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng. 

- 04 Giải Khuyến khích: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng. 

4. Cách thức gửi bài dự thi 

- Bài dự thi gửi về: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 

- Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, trụ sở Hành chính huyện Bảo Yên,  

                TDP 3B, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; 

- Email: phongvhtt-baoyen@laocai.gov.vn; 

- Hình thức gửi bài dự thi: Gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện. 

- Chi tiết liên hệ đồng chí Đinh Hải Lý- Chuyên viên phòng Văn hoá và 

Thông tin huyện Bảo Yên, số điện thoại: 0906.273.899. 

5. Quy định về tác phẩm dự thi 

5. 1. Quy định chung 

- Tác phẩm dự thi thể hiện được nét đặc trưng riêng, mang bản sắc văn hóa, 

lịch sử truyền thống và sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Bảo Yên nói chung 
và các kết quả đạt được trong xây dựng Nông thôn mới của huyện, Đề án huyện 
Bảo Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, 

đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm 
pháp luật bản quyền, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng. 

- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ 
trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ 

các hoạt động của huyện Bảo Yên. 

5.2. Quy cách và hình thức trình bày 

Tác phẩm tham gia Dự thi phải đảm bảo theo Thể lệ cuộc thi do Ban tổ 
chức gửi kèm 

6. Kinh phí tổ chức cuộc thi: Từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các đơn vị 
liên quan tham mưu UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi; tham 

mưu chuẩn bị nội dung các cuộc họp liên quan đến cuộc thi, lễ phát động và 
tổng kết trao thưởng.  
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Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch, Quyết định thành lập Ban tổ 
chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi; tham mưu Ban tổ chức ban 

hành thể lệ và các nội dung khác liên quan đến cuộc thi. 

Nhận và tổng hợp bài dự thi chính xác, đúng quy định; cung cấp tư liệu, 
thông tin cơ bản với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu về những nội dung liên 

quan đến cuộc thi; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi cho Thường 
trực UBND huyện. 

Đăng tải công khai và tuyên truyền về kế hoạch, thể lệ cuộc thi Cuộc thi 
sáng tác khẩu hiệu (slogan), tranh cổ động, ca dao, hò vè, video clip về chủ đề 

xây dựng Nông thôn mới huyện Bảo Yên trên chuyên trang Cổng thông tin điện 
tử huyện; tổ chức lễ trao giải cuộc thi. 

Phối hợp với phòng Nội vụ lập danh sách tập thể, cá nhân có thành tích 

trong tổ chức thực hiện cuộc thi đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen thưởng. 

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai… giúp đỡ về chuyên môn và tuyên 
truyền, quảng bá trong quá trình triển khai tổ chức cuộc thi. 

Lập dự toán kinh phí cuộc thi gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định 

trình Thường trực UBND huyện xem xét quyết định. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện theo dõi, kiểm tra việc 

triển khai thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị được UBND huyện giao 
nhiệm vụ. 

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện kiểm tra các điều kiện về 
cơ sở vật chất phục vụ chấm chọn, thẩm định các tác phẩm dự thi và tổ chức trao 

giải. 

3. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện 

Triển khai thực hiện kế hoạch này đến tất cả các đơn vị trường học trên địa 

bàn toàn huyện, khuyến khích mỗi đơn vị trường học, giáo viên giảng dạy môn 
mỹ thuật tham gia ít nhất 01 tác phẩm dự thi (tranh cổ động). 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi, tham mưu cho 
UBND huyện bố trí nguồn kinh phí để triển khai cuộc thi đạt hiệu quả, đồng thời 

tham mưu các hình thức vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cuộc thi đạt kết quả. 

5. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông 

Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang phát thanh, truyền hình để kịp 

thời tuyên truyền, giới thiệu kế hoạch, nội dung, thể lệ cuộc thi trên sóng truyền 
thanh truyền hình huyện, tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia cuộc thi.  

Làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai,… để đăng 

tải, giới thiệu các nội dung liên quan đến cuộc thi. 

6. Đề nghị UBMTTQVN huyện, các hội, đoàn thể của huyện 
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động, vận động cán bộ, hội viên và 
các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi. 

7. Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn 

- Thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể 

Nhân dân trên địa bàn về cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan), tranh cổ động, ca 
dao, hò vè về chủ đề xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Yên. 

- Căn cứ vào nội dung kế hoạch chủ động tuyên truyền, phát động, vận 
động cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng và 

tham gia cuộc thi. 

8. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên trân trọng kính mời các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham gia cuộc thi; thông báo tới cán bộ, công 
chức, viên chức, lao động Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan), tranh cổ động, 

ca dao, hò vè, video clip về chủ đề xây dựng Nông thôn mới năm 2021. 

9. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên yêu cầu: 

- Các phòng ban, chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn 
mỗi đơn vị tham gia ít nhất 02 tác phẩm dự thi với 02 chủ đề: (1/ khẩu hiệu 
(slogan); 2/ tranh cổ động; 3/ ca dao, hò vè; 4/ video clip). 

- Giao phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối phòng Nội vụ huyện tổng 

hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND huyện về kết quả tham gia cuộc thi của các cơ 
đơn vị, UBND các xã, thị trấn; việc gửi các tác phẩm tham gia dự thi được xem 

xét tiêu chí đánh giá phân xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong 
năm 2021. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan), tranh cổ 
động, ca dao, hò vè về chủ đề xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Yên; yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện đạt kết quả./. 
 

Nơi nhận:   

- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT;   
- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;   
- Lãnh đạo UBND huyện ;                                                                              
- Các phòng ban, cơ quan, đoàn thể liên quan; 
- Đài PT TH tỉnh LC; Báo Lào Cai; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh; 
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai; 
- Lưu VT, VHTT.    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Tô Ngọc Liễn 
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