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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

 Đồng Tháp, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

THỂ LỆ 

Cuộc thi viết về gƣơng điển hình tiên tiến, ngƣời tốt, việc tốt trong phong 

trào thi đua yêu nƣớc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023 

(Kèm theo Kế hoạch liên tịch số         /KHLT-ĐPTTHĐT-BĐT ngày       tháng 02 năm 

2023 của Sở Nội vụ - Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp - Báo Đồng Tháp)   

 

I. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI 

Mọi tổ chức, cá nhân đang công tác, học tập, lao động và sinh sống trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI 

1. Nội dung 

Phản ánh về các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các 

phong trào thi đua yêu nước và trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động sản 

xuất và đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

2. Hình thức: Bài viết.   

- Tác phẩm dự thi chưa được dự thi tại các cuộc thi khác. 

- Bài dự thi dưới dạng bài viết phải đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ 

chữ 14, kiểu chữ Time New Roman, có độ dài không quá 1.000 từ, có kèm hình 

ảnh về tấm gương được giới thiệu trong bài viết. 

* Ghi chú: Tác phẩm dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả (nhóm tác giả), đơn 

vị dự thi, họ tên, địa chỉ của tấm gương được giới thiệu. 

 3. Quy định tác phẩm dự thi 

- Tác phẩm dự thi là bài viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc 

tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trong lao động, sản xuất, kinh doanh, 

vượt khó làm giàu, học tập, công tác, những tấm gương hảo tâm, nhân ái, những 

tấm gương dũng cảm vì mọi người, những tấm gương trong đấu tranh phòng 

chống tham nhũng, tiết kiệm…, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn 

Tỉnh. 

- Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được giới thiệu có thể là 

tập thể hoặc cá nhân; phải là người thật, việc thật với những cách làm hay, sáng 

tạo, những hành động và việc làm cụ thể, những sáng kiến đem lại hiệu quả, 
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thiết thực… có những đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ 

vững quốc phòng, an ninh của đơn vị, địa phương và có sức thuyết phục, giáo 

dục, tạo được sự lan tỏa tích cực đối với cộng đồng. 

- Không chấp nhận tác phẩm hư cấu.  

- Bài dự thi không vi phạm, tranh chấp bản quyền; không vi phạm các quy 

định của Nhà nước và pháp luật; không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. 

- Tác phẩm dự thi của cá nhân hoặc nhóm tác giả, chưa được sử dụng trên 

bất kỳ báo, tạp chí hoặc phương tiện thông tin đại chúng nào. Ban Tổ chức không 

hoàn lại các tác phẩm đã dự thi. 

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi nhiều tác phẩm dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi sau khi được Ban Tổ chức xem xét đúng theo Thể 

lệ Cuộc thi quy định sẽ đăng trên Fanpage của Ban Tổ chức Cuộc thi, để giới 

thiệu và Ban Giám khảo tham khảo ý kiến bình chọn của độc giả đối với tác 

phẩm dự thi. 

 - Trong thời gian đăng tải thí sinh được kêu gọi bình chọn cho tác phẩm 

dự thi của mình. Thời gian bình chọn, bắt đầu từ khi đăng tải bài dự thi đến  

ngày 4/8/2023.   

 - Từ ngày 4 - 18/8/2023, Ban Giám khảo chấm điểm các tác phẩm dự thi. 

III. THỜI GIAN, NƠI NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi  

- Từ ngày thông báo Cuộc thi đến hết ngày 28/7/2023. Tổng kết trao giải 

thưởng Cuộc thi vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023). 

2. Nơi nhận tác phẩm dự thi 

- Đối với thành viên các Cụm thi đua thuộc Tỉnh: Do Ban tuyển chọn cấp 

huyện, thành phố (gồm đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện, thành ủy làm 

Trưởng ban và các thành viên gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành 

phố, Phòng Nội vụ huyện, thành phố) tiếp nhận thẩm định, lựa chọn tác phẩm chất 

lượng (không trùng lắp) gửi về Sở Nội vụ theo quy định. 

- Đối với các thành viên Khối thi đua thuộc Tỉnh: Do Ban Tổ chức hoặc 

bộ phận Thường trực Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị tiếp nhận, thẩm định, lựa chọn 

tác phẩm chất lượng gửi về Sở Nội vụ theo quy định. 

 - Ban tổ chức Cuộc thi cấp Tỉnh chỉ nhận tác phẩm dự thi từ thành viên các 

Khối, Cụm thi đua Tỉnh, gửi qua địa chỉ Email: 

hoidongtdkttinhdongthap@gmail.com hoặc gửi thư đến Sở Nội vụ (Phòng Thi đua - 

Khen thưởng), Số 4, Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh (ngoài bìa thư 

ghi rõ: Tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến). 

* Ghi chú: Đề nghị thành viên Khối, Cụm thi đua Tỉnh gửi báo cáo tổng hợp 
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số tác giả có tác phẩm tham gia Cuộc thi về Ban tổ chức Cuộc thi cấp Tỉnh để xem 

xét, trao giải phụ. 

- Liên hệ chi tiết trong giờ làm việc: Số điện thoại 0277.3871.015 gặp ông  

Võ Nhựt Thông, chuyên viên Phòng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ. 

IV. GIẢI THƢỞNG 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn ra 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 

15 giải khuyến khích. Ngoài ra còn có một giải phụ cho đơn vị (tập thể) có số 

lượng người tham gia Cuộc thi với nhiều tác phẩm chất lượng và tích cực trong 

công tác tổ chức, hưởng ứng Hội thi, cụ thể như sau: 

- 01 giải Nhất: 2.250.000đ 

- 02 giải Nhì: Mỗi giải 1.500.000đ 

- 03 giải Ba: Mỗi giải 1.200.000đ 

- 15 giải khuyến khích: Mỗi giải 750.000đ 

- 01 giải phụ cho thí sinh lớn tuổi nhất có tác phẩm chất lượng tham gia 

dự thi: 750.000đ/giải. 

- 01 giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất có tác phẩm chất lượng tham gia 

dự thi: 750.000đ/giải. 

- Giải phụ cho đơn vị (tập thể): 1.000.000đ/giải. 

Cơ cấu giải thưởng trên Ban Tổ chức có thể điều chỉnh lại cho phù hợp 

với thực tế số lượng tác phẩm tham gia dự thi và kết quả chấm thi. 

Tác phẩm đạt giải Nhất, Ban Tổ chức sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân 

tỉnh tặng Bằng khen, các tác phẩm đạt giải còn lại sẽ được Ban Tổ chức tặng 

Giấy khen. 

V. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA CUỘC THI 

- Các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt là các nhân tố mới, sự 

việc mới được phát hiện từ các phong trào thi đua yêu nước mà chưa được cơ 

quan, tổ chức nào tôn vinh, khen thưởng hoặc các cá nhân gương điển hình tiên 

tiến, người tốt, việc tốt đã được tôn vinh từ trước nhưng tiếp tục có những việc 

làm tiêu biểu có ảnh hưởng tốt đến với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh 

quốc phòng của cơ quan, địa phương, đơn vị. 

- Một người có thể phát hiện, giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến, 

người tốt, việc tốt hoặc gửi nhiều tác phẩm dự thi. Tác phẩm dự thi phải chưa 

tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về 

tính chân thực, chính xác về nội dung tác phẩm của mình. 

- Người tham gia dự thi phải ghi rõ các thông tin của cá nhân: Họ tên, 

tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc. Đối với tác giả 

là tập thể, chỉ ghi cụ thể người đại diện. 
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- Tác phẩm dự thi gửi qua bưu điện được tính thời gian theo dấu bưu điện. 

Ngoài bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến”. Ban 

Tổ chức không trả lại tác phẩm tham gia dự thi. 

- Danh sách cá nhân, tập thể đạt giải sẽ được công bố trên website của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh; Báo Đồng Tháp và giới thiệu thông qua 

chuyên mục “Hương sen Đồng Tháp” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình 

Đồng Tháp và chuyên trang Báo Đồng Tháp mục “Thi đua là yêu nước”. 

- Khi đến nhận giải thưởng, cá nhân, tập thể đạt giải phải mang theo Căn 

cước công dân hoặc giấy ủy quyền hợp pháp. Trường hợp không đến nhận giải, 

Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng qua đường Bưu điện. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia 

dự thi. 

Trên đây là thể lệ Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, 

việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Yêu cầu 

thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các thí sinh dự thi thực hiện đúng 

thể lệ này./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành viên các Khối, Cụm thi đua Tỉnh; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Thành viên BTC, BGK, Tổ thư ký Cuộc thi; 

- Lưu: VT, PTĐKT. 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Phan Hữu Phƣớc 

 


