
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:            /KH-SVHTTDL 

 

      Bắc Kạn, ngày          tháng 11 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay 

gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn 

 

Thực hiện Văn bản số 5960/UBND-VXNV ngày 09/9/2022 của Ủy ban 

nhân nhân dân tỉnh về việc nghiên cứu, triển khai các hoạt động thúc đẩy quảng 

bá, giới thiệu hình ảnh, du lịch Bắc Kạn và Công văn số 6335/UBND-VNXV 

ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với Báo cáo số 

192/BC-SVHTTDL ngày 23/9/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng 

tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của 

tỉnh Bắc Kạn với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền với di 

tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn nhằm làm phong phú thêm nguồn 

tư liệu văn hóa dân gian của tỉnh. Trên cơ sở đó, xuất  bản thành những ấn 

phẩm giới thiệu với bạn đọc và du khách thập phương về truyền thống văn 

hóa, vùng đất và con người tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, để phục vụ cho công tác 

quảng bá, giới thiệu di tích lịch sử, danh làm thắng cảnh của địa phương tại 

các sự kiện, hội chợ du lịch khu vực và toàn quốc nhằm thu hút đông đảo du 

khách đến với du lịch Bắc Kạn. 

2. Yêu cầu 

- Các tác phẩm được sáng tác, sưu tầm cần gắn liền với di tích, danh lam 

thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn; đảm bảo giá trị tư tưởng về nội dung, phong phú 

về hình thức, thể hiện được bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

- Quá trình tổ chức cuộc thi cần đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, 

đảm bảo tiến độ, thời gian và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

II. NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Quy mô: Cấp tỉnh. 

2. Chủ đề: Sáng tác, sưu tầm những câu chuyện hay về di tích lịch sử, 

danh lam thắng cảnh thể hiện những dấu ấn, kỷ niệm, hồi ức, niềm tự hào về quê 

hương Bắc Kạn. 
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3. Thể loại tham gia dự thi:  

- Các tác phẩm sáng tác tham dự cuộc thi bao gồm các thể loại: Truyện 

ngắn, hồi ký. 

- Các tác phẩm sưu tầm: Bài viết, câu chuyện. 

4. Đối tượng 

- Cá nhân là công dân Việt Nam và người nước ngoài (có thể viết bằng 

tiếng Việt). 

- Các đối tượng không được tham gia cuộc thi: Những người mất hoặc bị hạn 

chế năng lực, hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành 

hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa 

án tích; Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký. 

5. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi và tổng kết Cuộc thi 

 - Thời gian phát động cuộc thi, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng: Tháng 11 đến 15/12/2022. 

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ tháng 11/2022 đến hết tháng 5/2023. 

 - Địa chỉ tiếp nhận bài dự thi: Tác giả gửi bài dự thi, điền thông tin dự thi 

(theo mẫu) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn. 

(Lưu ý: Ban Tổ chức Cuộc thi tính thời gian theo dấu bưu điện và không 

chịu trách nhiệm về sự thất lạc của bài thi). 

- Tổng kết Cuộc thi: Ban Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi thời gian dự 

kiến vào tháng 6/2023 (thời gian cụ thể và địa điểm BTC sẽ thông báo sau). 

6. Quy định về tác phẩm dự thi 

6.1. Nội dung  

- Bài viết về di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn; những câu 

chuyện có nội dung về lịch sử, cách mạng hào hùng của Nhân dân các dân tộc 

tỉnh Bắc Kạn; Các giá trị văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống của tỉnh Bắc 

Kạn; 

- Bài viết chia sẻ về những chuyến đi trong quá khứ hoặc kế hoạch đến 

với du lịch Bắc Kạn; câu chuyện kể về những khám phá, trải nghiệm các sản 

phẩm, dịch vụ du lịch, hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa tại những 

điểm đến du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch. 
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6.2. Hình thức  

- Sáng tác: Bài dự thi được đánh máy hoặc viết tay, ngôn ngữ trình bày 

bằng tiếng Việt, có thể hiện thông tin tác giả dự thi. 

- Sưu tầm: Các câu chuyện được sưu tầm có giới thiệu đầy đủ nguồn sưu 

tầm, thời gian, địa điểm sưu tầm. 

6.3. Quy định khác 

- Tác giả tham gia gửi bài dự thi sáng tác, sưu tầm (không làm bài dự thi 

theo nhóm). 

- Các truyện ngắn, hồi ký chưa đăng ký tham gia các cuộc thi trong tỉnh 

và toàn quốc. 

- Độ dài bài dự thi không quá 2.000 từ; khuyến khích bài dự thi gửi kèm 

hình ảnh minh họa. 

- Ban Tổ chức sẽ ưu tiên đối với các câu chuyện sưu tầm gửi sớm. Ban 

Giám khảo chấm điểm trực tiếp bài dự thi. Tổng điểm của mỗi bài dự thi là điểm 

trung bình cộng số điểm của các thành viên Ban Giám khảo. 

7. Yêu cầu đối với tác giả dự thi 

- Đúng đối tượng dự thi. 

- Chấp hành đúng Kế hoạch, nội dung tham gia Cuộc thi. 

- Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều bài dự thi. Bài dự thi là sản phẩm sáng 

tác, sưu tầm của tác giả tham gia cuộc thi.  

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình sáng tác, sưu 

tầm, nếu có tranh chấp về pháp lý liên quan đến vi phạm bản quyền (nếu có). 

8. Cơ cấu giải thưởng 

8.1. Giải thưởng đối với bài dự thi sáng tác 

- Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 05 giải 

khuyến khích. 

- Giải thưởng bao gồm: Giải nhất: 10.000.000đ; Giải nhì mỗi giải: 

7.000.000đ; Giải ba mỗi giải 5.000.000đ; Giải khuyến khích mỗi giải 

2.000.000đ và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi. 

8.2. Giải thưởng đối với bài dự thi sưu tầm 

- Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất; 02 giải nhì; 03 giải ba; 05 giải 

khuyến khích.  
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- Giải thưởng bao gồm: Giải nhất: 3.000.000đ; Giải nhì mỗi giải: 

2.000.000đ; Giải ba mỗi giải 1.500.000đ; Giải khuyến khích mỗi giải 700.000đ 

và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi. 

9. Quy định về quyền sở hữu, sử dụng những tác phẩm đạt giải 

- Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài cho các thí sinh. Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn sẽ sở hữu bản quyền sử dụng không thời hạn đối 

với những tác phẩm đạt giải.  

- Tác phẩm đạt giải và các tác phẩm được Ban Giám khảo, Ban Tổ chức 

xét chọn sử dụng vào hoạt động thông tin, truyền truyền quảng bá phát triển 

kinh tế - xã hội, du lịch của tỉnh Bắc Kạn. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về quyền tác 

giả và quyền liên quan đến những tác phẩm tham gia dự thi. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức cuộc thi sáng tác, sưu tầm các câu chuyện hay gắn liền 

với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn chi từ nguồn ngân sách nhà 

nước cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 và 2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, tham mưu ban hành Kế 

hoạch, tổ chức phát động cuộc thi, tuyên truyền nội dung cuộc thi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của tỉnh; viết tin đăng Cổng thông tin điện tử Sở. 

- Tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký 

cuộc thi; ban hành quy chế đánh giá, chấm giải cuộc thi; tổ chức công bố và trao 

giải thưởng cuộc thi.  

- Tổ chức biên tập, in ấn, đóng quyển các tác phẩm đạt giải để làm tư liệu 

phục vụ công tác. 

- Thanh quyết toán kinh phí cuộc thi theo quy định. 

2. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh  

Phối hợp tuyên truyền rộng rãi trong hội viên về cuộc thi, thông tin đến 

các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia dự thi.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông 

Phối hợp tuyên truyền cuộc thi, chỉ đạo các địa phương tuyên truyền nội 

dung cuộc thi trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 
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4. Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, nội dung cuộc thi đến các tổ 

chức và cá nhân có liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác, sưu tầm câu chuyện hay 

gắn liền với di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức 

thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này, mọi thông tin, vui lòng liên hệ với Đ.c 

Hà Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình, Sở VHTTDL 

Bắc Kạn, số điện thoại 0915.494.567./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện/thành phố; 
- Giám đốc Sở; Các PGĐ Sở; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 
Gửi bản giấy: 
- Lưu: VT, QLVH&GĐ. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Tho 
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MẪU 

THÔNG TIN DỰ THI 

CUỘC THI SÁNG TÁC, SƯU TẦM CÁC CÂU CHUYỆN HAY GẮN 

LIỀN VỚI  DI TÍCH, DANH LAM THẮNG CẢNH CỦA TỈNH BẮC KẠN 

 

1. Thông tin của thí sinh dự thi 

Họ và tên:........................................................................................................ 

Ngày sinh:....................................................................................................... 

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................... 

Số điện thoại cá nhân (nếu có):...................................................................... 

Emai (nếu có):................................................................................................. 

2. Thông tin bài dự thi 

- Tên tác phẩm dự thi: .................................................................................... 

- Thể loại: Cá nhân tự sáng tác hay là sưu tầm (ghi rõ) 

- Nguồn gốc sưu tầm:.....................................Thời gian sưu tầm ................... 

(Yêu cầu đối với bài dự thi là sản phẩm sưu tầm). 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong bản thông tin dự thi là trung 

thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

  THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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