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   Lạng Sơn, ngày       tháng      năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”,  

“Giái thưởng Nhà nước”  về văn học, nghệ thuật năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ngày 02/10/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

Công văn số 4255/VP-KGVX ngày 15/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ thuật năm 2021; Công văn số 408/BVHTTDL-TĐKT ngày 

04/2/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai 

thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xét chọn được những tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình 

về văn học, nghệ thuật có giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc về nội dung tư 

tưởng và hình thức nghệ thuật để trình Chủ tịch nước phong tặng “Giải thưởng Hồ 

Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

- Kịp thời động viên và tôn vinh các tập thể, cá nhân sáng tạo nhiều tác 

phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật có giá trị 

cao về nghệ thuật và nội dung tư tưởng, có tác dụng tốt trong giáo dục, xây dựng 

con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách 

mạng, sự nghiệp văn học, nghệ thuật của đất nước; quảng bá hình ảnh tốt đẹp về 

đất nước, dân tộc, con người Việt Nam với các nước trên thế giới. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo việc tổ chức xét tặng tại các cấp Hội đồng đúng đối tượng, tiêu 

chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị 

định số 133/2018/NĐ-CP và Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ;  

- Triển khai thực hiện đúng tiến độ, thời gian dự kiến; tổ chức lễ đón nhận, 

vinh danh kịp thời, trang trọng, đúng quy định của pháp luật.   

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; 

Nghị định số 133/2018/NĐ-CP, Nghị định số 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ và 
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Kế hoạch tổ chức triển khai xét tặng của tỉnh tới các cơ quan, đơn vị liên quan và toàn 

thể Nhân dân, đặc biệt là các cá nhân nằm trong diện đủ tiêu chuẩn xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 

2021trên địa bàn tỉnh, bằng nhiều hình thức phù hợp như: Tuyên truyền, phổ biến 

trong các cuộc họp, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên báo chí, phát thanh 

truyền hình,  trên mạng xã hội, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của các Sở ngành, 

các huyện, thành phố; lồng ghép tuyên truyền trước các buổi chiếu phim, biểu diễn 

nghệ thuật; tuyên truyền miệng qua hệ thống loa truyền thanh và trong sinh hoạt của 

các thiết chế văn hóa tại cơ sở.v.v..   

2. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 8,9,10 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 

29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ thuật. (Có Nghị định số 90/2014/NĐ-CP đính kèm) 

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật 

Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 

29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” 

về văn học, nghệ thuật.  

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và thực hiện công tác xét chọn giải thưởng: 

4.1. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng  

- Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 20/10/2020: Triển khai hướng dẫn, hỗ trợ 

các cá nhân có đủ tiêu chuẩn lập và hoàn thiện hồ sơ theo quy định; tổng hợp hồ sơ 

đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 320, đường Bà Triệu, phường 

Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) chậm nhất là 11h00 ngày 20/10/2020.    

4.2. Tổng hợp, thẩm định hồ sơ; thông báo kết quả xét chọn của Hội đồng 

cấp cơ sở  

- Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 20/10/2020: Thành lập Hội đồng và Tổ thư 

ký giúp việc Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo quy định tại Điều 15 

Nghị định số 90/2014/NĐ-CP.  

- Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020:  Đăng tải danh sách, hồ sơ của 

các cá nhân đề nghị xét tặng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.  

- Từ ngày 24/10/2020 đến ngày 25/10/2020: Tổ chức họp Hội đồng cấp cơ 

sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ 

thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo các quy định của Nghị định số 90/2014/NĐ-

CP.  

- Từ ngày 25/10/2020 đến ngày 15/11/2020:  Thông báo công khai kết quả 

xét tặng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 5 ngày; tiếp nhận, xử 
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lý kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong thời gian 15-20 ngày kể từ ngày kết thúc 

thời hạn thông báo kết quả. 

4.3 Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước 

- Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 20/11/2020: Hoàn thiện hồ sơ gửi về Hội 

đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo quy định. 

5. Tổ chức lễ đón nhận, vinh danh 

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố quyết định và 

trao tặng của Chủ tịch nước về trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021. Căn cứ điều kiện thực tế, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức hình thức đón nhận, vinh danh đảm 

bảo phù hợp, trang trọng.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 của Hội đồng cấp cơ sở tại 

tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 90/2014/NĐ-CP. 

- Nguồn kinh phí: Cân đối chi từ nguồn sự nghiệp văn hóa năm 2020 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

1.1. Văn phòng Sở 

- Là bộ phận thường trực; chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch, 

dự toán kính phí tổ chức xét tặng; dự thảo văn bản chỉ đạo, điều hành của Hội đồng 

cấp cơ sở và hướng dẫn những đối tượng đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 

2021 gửi về Hội đồng cấp cơ sở theo quy định.  

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét tặng cấp cơ 

sở và Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng;  

- Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, tổng hợp hồ sơ các cá nhân đề nghị xét 

tặng; chuẩn bị các biên bản, mẫu phiếu đánh giá phục vụ các cuộc họp của Hội 

đồng cấp cơ sở  xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về 

văn học, nghệ thuật năm 2021;  

- Sau khi kết thúc quy trình xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở, tiến hành hoàn 

thiện đầy đủ hồ sơ, tờ trình trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước theo quy 

định.  

- Cân đối kinh phí, hướng dẫn thanh quyết toán đối với việc tổ chức xét tặng 

“Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 

2021 và các chi phí khác theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 90/2014/NĐ-CP.  

1.2. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình  
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- Phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch, văn bản hướng dẫn; phối hợp 

thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà 

nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.  

- Cử cán bộ tham gia Tổ thư ký giúp việc Hội đồng để thực hiện các quy 

trình, thủ tục liên quan phục vụ xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.  

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố:  

Chỉ đạo Phòng chuyên môn, đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Kế 

hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, 

nghệ thuật năm 2021 đến các cá nhân thuộc đơn vị, địa phương quản lý. Hướng 

dẫn các cá nhân đủ tiêu chuẩn, lập hồ sơ gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tổng hợp theo thời gian quy định. 

3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo 

Lạng Sơn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh:  

 Phối hợp phổ biến nội dung Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ và 

thực hiện hướng dẫn các cá nhân thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý. Hướng 

dẫn các cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn, tiến hành lập hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 

gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp theo thời gian quy định.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức xét “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị 

các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo đúng theo 

yêu cầu và tiến độ đề ra./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở VHTTDL; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, GD&ĐT;   

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Lạng Sơn; 

- Hội BTDC tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- VP Sở; Phòng QLVH&GĐ;  

- Phòng VHTT các huyện, TP;  

- Trang Thông tin điện tử Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, QLVHGĐ (NTVA).  

GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

 

   

Nguyễn Phúc Hà 
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