
 

 

THÔNG BÁO THỂ LỆ 

Cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm  

Chủ đề “Phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính” 

năm 2021 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1160/KH-SVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác 

kịch bản, tiểu phẩm chủ đề “Phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm 

chính” năm 2021. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo nội dung, thể lệ như sau: 

1. CHỦ ĐỀ - NỘI DUNG 

- Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, trọng tâm là các quy định mới như: Hành vi tham nhũng, trách nhiệm của 

xã hội trong phòng chống tham nhũng, công khai, minh bạch trong hoạt động, 

quy tắc ứng xử, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng, kiểm soát xung đột 

lợi ích, chuyển đổi vị trí công tác, trách nhiệm giải trình, kiểm soát tài sản, thu 

nhập, xử lý tham nhũng, phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài Nhà 

nước… 

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng; quan điểm, chủ trương, 

chính sách, giải pháp của Đảng về phòng chống tham nhũng và ý nghĩa, tầm quan 

trọng của phòng chống tham nhũng, xây dựng đạo đức liêm chính. 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng chống tham 

nhũng. 

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

công dân trong phòng chống tham nhũng. 

2. ĐỐI TƢỢNG THAM DỰ 

- Đối tượng bắt buộc: Mỗi Đội thông tin lưu động của Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phải gửi ít nhất 01 tác phẩm dự thi. 

- Đối tượng mở rộng: Tất cả công dân Việt Nam không phân biệt lứa tuổi 

đang sinh sống và làm việc trong tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long: gồm lực lượng văn nghệ sĩ, các tác giả chuyên 

nghiệp và không chuyên đều có thể tham gia dự thi. 

3. THỂ LOẠI DỰ THI 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

 

Số: 1165 /TB-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

An Giang, ngày 03 tháng  6  năm 2021 
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- Thi viết kịch bản, tiểu phẩm, chập cải lương tuyên truyền về chủ đề 

“Phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính”.  

- Không phân biệt thể loại kịch bản tuyên truyền và kịch bản thông tin 

tuyên truyền. 

4. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM DỰ THI 

4.1. Tác giả: 

- Đăng ký dự thi ngoài bút danh, nghệ danh cần ghi rõ họ tên thật, năm 

sinh, địa chỉ, số điện thoại của tác giả ở góc trái phía trên mỗi tác phẩm dự thi. 

- Không giới hạn tác phẩm dự thi đối với 01 tác giả. 

 Ban Tổ chức không xem xét giải đối với các tác phẩm sao chép, mô 

phỏng ý tưởng của tác giả khác trong và ngoài nước. Nếu phát hiện tác phẩm 

được giải vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, vi phạm các quy định trong thể lệ cuộc thi, 

Ban Tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải thưởng. 

4.2. Tác phẩm: 

- Thời lượng tối đa khi dàn dựng 01 tác phẩm không quá 20 phút (tương 

ứng không quá 07 trang đánh máy khổ giấy A4). 

- Tác phẩm dự thi phải thể hiện rõ các nội dung đã được quy định trong 

phần nội dung chủ đề. 

- Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa công bố và chưa tham gia 

cuộc thi sáng tác nào.  

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng việc sáng tác kịch bản dự thi để vu 

khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, chống phá 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang; vi phạm đạo đức, văn hóa, thuần 

phong, mỹ tục của dân tộc hoặc các quy định pháp luật có liên quan.  

- Trường hợp vi phạm một trong các yêu cầu nêu trên sẽ bị hủy kịch bản 

dự thi hoặc hủy và thu hồi giải thưởng nếu phát hiện sau đó.  

- Tác phẩm dự thi phải được soạn thảo trên máy vi tính, in trên một mặt 

giấy A4.  

- Tất cả các tác phẩm gửi dự thi sẽ được mã hóa trước khi giao cho Hội 

đồng giám khảo chấm chọn. 

*Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm của tác giả dự thi; được quyền sử 

dụng các tác phẩm đạt giải. Trường hợp sử dụng các tác phẩm khác (không đạt 

giải) sẽ thực hiện theo chế độ nhuận bút hiện hành. 

5. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

- 01 giải nhất                                          5.000.000đ 

- 02 giải nhì, mỗi giải          4.000.000đ 
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- 03 giải ba, mỗi giải 3.000.000đ 

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải  2.000.000đ 

- 08 giải phụ (theo thực tế chấm giải)  500.000đ 

*(Mức chi giải thưởng theo quy định tài chính hiện hành và từ các nguồn 

vận động khác). 

6. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi:  

Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2021. (Dự kiến tổng 

kết trao giải vào cuối tháng 9  năm 2021). 

- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:  

+ Phòng Quản lý Văn hóa – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh An 

Giang (Số 14 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang). Email:phongnghiepvuvanhoa@gmail.com. Điện thoại: 

02963952783. (hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Hồng Ngọc, số điện 

thoại: 0939813434). 

+ Bìa thư xin ghi rõ: Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu 

phẩm chủ đề “Phòng chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính”. 

+ Đối với đối tượng bắt buộc tham dự Cuộc thi, ngoài tên tác giả phải ghi 

rõ tên cơ quan, đơn vị gửi theo địa chỉ nêu trên./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh AG; 

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy AG; 

- Sở VHTT; Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố                       

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; 

- LH các Hội VHNT các tỉnh, thành phố  

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; 

- Thanh tra tỉnh AG; 

- LH các Hội VHNT tỉnh AG; 

- BGĐ Sở VHTTDL tỉnh AG;  

- Trung tâm VHNT tỉnh AG; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VH-TT, Trung tâm VHTTDL,        

Trung tâm VHTTTT các huyện, thị xã, thành phố;    

- Hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH.(N) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trƣơng Bá Trạng 

mailto:phongnghiepvuvanhoa@gmail.com
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