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KẾ HOẠCH 

tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip  
tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

 Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
----- 

  

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 

của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Công văn số 308-CV/TU, ngày 16/11/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai 

đoạn 2021 - 2025; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc 

thi sáng tác video clip tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” (gọi tắt là 

Cuộc thi) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiêu 

biểu có mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

- Thông qua Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, đồng thời cổ vũ, động 

viên các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; là một trong 

những căn cứ để xem xét khi tuyên dương, khen thưởng. 

- Cuộc thi phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, thiết thực, hiệu quả; phát huy 

tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.  

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THI 

1. Nội dung thi: Sáng tác video clip phản ánh về các nội dung sau: 

- Giới thiệu cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc 

triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 



 2 

 

Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. 

  - Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu, những việc làm tốt, hành động đẹp 

của tập thể, cá nhân trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp. 

- Ghi lại các hoạt động của tập thể, của cá nhân trong quá trình tham gia 

thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực. 

(Có kèm theo Phụ lục các tiêu chí để xác định tập thể, cá nhân là điển hình 

tiêu biểu khi thực hiện video clip). 

2. Đối tượng dự thi: Tập thể và cá nhân ở các chi, đảng bộ cơ sở và các 

đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối (Riêng thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo 

Cuộc thi và cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối không được tham gia).  

3. Hình thức dự thi và phương thức đánh giá 

3.1. Hình thức 

- Thể loại: Video clip (có thể quay bằng điện thoại di động, máy chụp ảnh, 

máy quay phim, flycam hoặc được dàn dựng dựa trên các hình ảnh hoạt động thực 

tế tại cơ sở…). 

- Video clip phải có tiêu đề, tác giả rõ ràng, lời bình, hình ảnh chân thực, sắc 

nét mang tính sáng tạo; nội dung phản ánh là những hình ảnh, câu chuyện thực tế, 

không chấp nhận câu chuyện hư cấu. Mỗi tập thể, cá nhân được tham gia dự thi tối 

đa 03 tác phẩm (nhưng chỉ trao giải cho 1 video clip đạt điểm cao nhất). Khuyến 

khích mỗi chi, đảng bộ cơ sở có ít nhất 01 tác phẩm tham gia dự thi. Các video clip 

tham gia dự thi phải được sự thống nhất của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp và được sự đồng ý của tập thể, cá nhân là gương điển hình tiêu biểu. 

- Các hình ảnh được thể hiện trong video clip là những hoạt động diễn ra từ 

năm 2021 trở lại đây.   

- Mỗi video clip có thời lượng tối thiểu là 03 phút, tối đa là 10 phút. 

3.2. Cách thức gửi bài dự thi và thời gian tổ chức 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập hợp video clip của các tập thể, cá nhân 

tham gia dự thi gửi về Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối, bao gồm: file 

video clip và file word nội dung thuyết minh của tác phẩm qua địa chỉ email: 

tgdvduk@gmail.com (bài dự thi ghi rõ tên tác giả; tên chi, đảng bộ cơ sở; địa 

chỉ, số điện thoại liên lạc). 
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- Thời gian phát động và nhận bài dự thi: Từ ngày 15/3 đến hết ngày 

30/7/2022. 

- Thời gian đăng tải video clip dự thi và bình chọn trên trang fanpage “Đảng 

ủy Khối Bình Thuận” : Bắt đầu từ ngày 15/8/2022 đến 15h00 ngày 15/9/2022. 

- Thời gian công bố kết quả và trao giải: Dự kiến trong tháng 10/2022. 

3.3. Phương thức đánh giá 

- Ban Giám khảo sẽ chấm sơ khảo các video clip do các cấp ủy cơ sở gửi dự 

thi để lựa chọn các bài dự thi đạt yêu cầu, lần lượt đăng tải lên trang fanpage 

“Đảng ủy Khối Bình Thuận”. 

- Sau phần chấm sơ khảo, Ban Giám khảo sẽ tiến hành chấm chung khảo và 

công bố các giải thưởng. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chọn 01 tác phẩm được like và share nhiều nhất 

trên trang fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận” để trao giải tác phẩm được yêu 

thích nhất. Mỗi lượt like được tính 01 điểm, mỗi lượt share được tính 02 điểm. 

Người dự thi có quyền kêu gọi bạn bè, người thân bình chọn cho bài dự thi của 

mình bằng cách gửi link bài thi trực tiếp hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Mọi hành 

vi gian lận trong việc like, share đều không được tính trong kết quả chính thức. 

(Có Thể lệ Cuộc thi kèm theo)  

4. Cơ cấu giải thưởng 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng cho tập 

thể, cá nhân đạt giải, cụ thể như sau: 

4.1. Giải thưởng do Ban Giám khảo chấm 

- 01 giải nhất:   3.000.000 đồng;  

- 02 giải nhì:   2.000.000 đồng/giải; 

- 03 giải ba:    1.500.000 đồng/giải; 

- 05 giải khuyến khích:  1.000.000 đồng/giải. 

4.2. Giải thưởng do khán giả bình chọn: 01 giải dành cho video clip có số 

lượng người yêu thích (like, share) nhiều nhất trên trang fanpage “Đảng ủy Khối 

Bình Thuận”: 2.000.000 đồng. 

(Tùy vào chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều 

chỉnh cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy cơ sở căn cứ Kế hoạch này, tuyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa, nội dung liên quan đến Cuộc thi; vận động, khuyến khích tập thể, cá nhân ở 
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cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình tích cực sáng tác video clip tham gia Cuộc thi 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thành công. 

2. Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối triển khai tuyên truyền sâu rộng, 

vận động, khuyến khích đoàn viên, hội viên tích cực sáng tác video clip tham gia 

Cuộc thi. 

3. Giao Văn phòng Đảng ủy Khối chịu trách nhiệm về kinh phí, hậu cần, 

chuẩn bị tốt các điều kiện cho Cuộc thi.  

4. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối tham mưu thành lập Ban 

Tổ chức, Ban Giám khảo; theo dõi, tổng hợp các video clip tham gia dự thi, báo 

cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối định kỳ trước ngày 25 hàng tháng 

và đăng tải các video clip được lựa chọn qua vòng sơ khảo lên trang fanpage 

“Đảng ủy Khối Bình Thuận”. 

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy 

định của Kế hoạch này, Đảng ủy Khối sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình 

hình thực tiễn và sẽ thông báo chính thức./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để biết) 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,               
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các ban, đoàn thể ĐUK, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP,TGDV. 

 
 
  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

 
Phạm Thị Tố Loan 

 


