THÀNH UỶ HÀ TĨNH
BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG
“Đồng hành xây dựng và phát triển
thành phố Hà Tĩnh văn minh,
giàu mạnh”
*
Số 01 - QC/BTC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TP. Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế xét chọn, trao thƣởng Cuộc vận động “Đồng hành
xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh văn minh, giàu mạnh”
-----Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 20202025;
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI,
nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,
BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét chọn, trao thưởng
Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh,
văn minh”.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan, tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND, UBND thành phố;
- Các ban Đảng, UBKT,Văn phòng Thành uỷ;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- Các phòng ban đơn vị thuộc thành phố;
- Các cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy;
- Lưu VT, TG.
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kiêm
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QUY CHẾ
Xét chọn, trao thƣởng Cuộc vận động
“Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”
(Kèm theo Quyết định số:01 -QĐ/BTC, ngày 17 /01/2022 của BTC Cuộc vận động)
Chƣơng I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi Cuộc vận động: “Đồng hành xây dựng và phát triển thành
phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động).
Cuộc vận động do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức để tìm ra các giải pháp
đột phá, khả thi trong xây dựng thành phố Hà Tĩnh văn minh, giàu mạnh trên tất cả
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị.
Điều 2. Phạm vi và đối tƣợng áp dụng.
Quy chế này quy định về tên gọi, đối tượng tham gia giải thưởng, hồ sơ, quy
trình, thủ tục, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng và sử dụng thông tin của Cuộc
vận động.
1. Phạm vi giải thưởng:
- Xét chọn tặng giải thưởng cho các tác giả hiến kế theo nội dung Cuộc vận
động.
- Xét khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển
khai thực hiện Cuộc vận động.
2. Đối tượng tham gia giải thưởng:
- Là công dân Việt Nam, các tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam, người Việt Nam
sinh sống tại nước ngoài, nước ngoài quan tâm đến sự phát triển của Thành phố Hà
Tĩnh có hiến kế phù hợp với tiêu chí Cuộc vận động và có hồ sơ hợp lệ theo quy
định.
- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng xét chọn, Thư ký được tham gia Cuộc vận
động; nhưng không được trực tiếp xét chọn nội dung hiến kế của cá nhân, tổ chức
của mình.
- Các tập thể cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai Cuộc vận động.
Chƣơng II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nội dung của Cuộc vận động
Các ý tưởng, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa - xã hội,
quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
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Trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế, vị trí địa lý, các giá trị văn hóa, lịch
sử, con người... theo định hướng phát triển của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Điều 4. Hình thức: Các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp thông qua các bài viết,
công trình, đề tài, đề án nghiên cứu có tính đột phá, sáng tạo, khả thi.
Điều 5. Hồ sơ tham gia hiến kế
1. Phiếu đăng ký tham gia Cuộc vận động: Thông tin cơ bản về tác giả, nhóm
tác giả gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có),
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, địa chỉ cư trú hiện nay, địa chỉ liên lạc, số điện
thoại, mail. Lĩnh vực đồng hành. Cam kết của người tham gia đồng hành (có mẫu
kèm theo)
2. Bản thuyết trình, mô tả ý tưởng. Nội dung hiến kế được đánh máy bằng tiếng
Việt Nam (phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, ghi số trang), đóng bìa và ghi
rõ tiêu đề: Báo cáo tham gia Cuộc vận động “Đồng hành xây dựng và phát triển
thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”. (Có mẫu bố cục kèm theo).
Điều 6. Thời gian, cách thức, địa chỉ gửi hồ sơ tham dự Cuộc vận động.
- Hồ sơ tham gia Cuộc vận động có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua đường
bưu điện đến Ban Tuyên giáo Thành ủy, địa chỉ: số 02 đường Nguyễn Chí Thanh,
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 30/5/2022 (tính theo dấu bưu điện).
- Hồ sơ tham gia ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham gia Cuộc vận động “Đồng
hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”.
Điều 7. Tiêu chí xét chọn
1. Tiêu chí chung: Các hiến kế được xét chọn phải đảm bảo các tiêu chí:
- Thời gian, hình thức, cách thức, hồ sơ hiến kế.
- Nội dung hiến kế có tính xây dựng, không trái với chủ trương, đường lối của
Đảng, pháp luật nhà nước; có tính sáng tạo, hiệu quả, khả thi.
- Hiến kế được xét chọn không vi phạm bản quyền, không có tranh chấp.
2. Tiêu chí cụ thể: Do Hội đồng xét chọn ban hành.
Điều 8. Quy trình xét chọn.
- Tiếp nhận, hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện hồ sơ.
- Tổ chức xét chọn, trao giải theo 2 vòng xét chọn:
+ Vòng sơ khảo (vòng 1): Hội đồng xét chọn xem xét các hiến kế tốt nhất để
đưa vào vòng chung khảo. Thời gian tiến hành từ ngày 01/02/2022 đến 01/6/2022.
+ Vòng chung khảo (vòng 2): Hội đồng xem xét, bỏ phiếu cho các hiến kế xuất
sắc nhất để trao thưởng. Thời gian tiến hành từ ngày 01/6/2022 đến 01/9/2022.
- Ban Tổ chức Cuộc vận động xem xét, thông qua kết quả do Hội đồng xét
chọn trình và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy để ban hành
Quyết định trao giải thưởng.
- Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc vận động.
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Chƣơng III
CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THÔNG TIN
Điều 9. Công bố và công nhận kết quả giải thƣởng.
1. Căn cứ vào tham mưu, đề xuất của Hội đồng xét chọn và ý kiến chỉ đạo của
Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Cuộc vận động ra Quyết định công nhận
giải thưởng và tiến hành công bố kết quả giải thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có
hiến kế xuất sắc được giải thưởng.
2. Danh sách tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng được công bố trên các
phương tiện thông tin đại chúng của thành phố Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh...
Điều 10. Giải thƣởng và khen thƣởng cho các cá nhân, tổ chức thực hiện
Cuộc vận động.
1. Giải thưởng cho các tác giả: Trao giải thưởng cho các hiến kế có chất lượng
cao, gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá:
- Giải nhất: 30 triệu đồng/hiến kế (ba mươi triệu đồng)
- Giải nhì: 20 triệu đồng/hiến kế (hai mươi triệu đồng)
- Giải ba: 10 triệu đồng/hiến kế (mười triệu đồng)
- Giải khuyến khích: 05 triệu đồng/hiến kế (năm triệu đồng)
2. Khen thưởng tổ chức triển khai cuộc vận động: Trao Giấy khen của Ban
Thường vụ Thành ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức
thực hiện Cuộc vận động.
Điều 11. Kinh phí thực hiện.
Kinh phí cho tổ chức Cuộc vận động từ ngân sách thành phố, nguồn xã hội hóa
và các nguồn hợp pháp khác.
Điều 12. Quy định sử dụng thông tin Cuộc vận động.
- Các hiến kế tham dự Cuộc vận động được Ban Tổ chức, Hội đồng xét chọn
giữ bí mật về nội dung, lưu giữ như chế độ mật cho đến khi công nhận kết quả giải
thưởng và không trả lại cho tác giả tham dự Cuộc vận động.
- Các hiến kế có giá trị sẽ được sử dụng trong nghị quyết, chỉ thị, chương trình,
đề án, kế hoạch…của thành phố.
- Sau khi trao giải Cuộc vận động, Ban Thường vụ Thành ủy được quyền công
bố các nội dung hiến kế trên các phương tiện thông tin đại chúng và được sử dụng
trong các chương trình, kế hoạch, đề án, chỉ thị, nghị quyết...của thành phố mà
không bị xem là vi phạm bản quyền của tác giả, nhóm tác giả có hiến kế được vinh
danh, ghi nhận.
Chƣơng IV
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.
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1. Trong vòng 10 ngày sau khi công bố giải thưởng Cuộc vận động; tác giả,
nhóm tác giả có quyền khiếu nại về kết quả xét chọn, trao giải và các vi phạm quy
định theo quy trình, thủ tục xét chọn, trao giải.
2. Ban Tổ chức Cuộc vận động có trách nhiệm trả lời đơn thư khiếu nại theo
quy định. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên, nội dung khiếu nại. Không xem xét xử
lý các đơn không có tên, địa chỉ và đơn mạo danh.
3. Các hiến kế đạt giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, các quy định có liên
quan và Quy chế này sẽ bị thu hồi giải thưởng, thông báo cho cơ quan có chức năng
xử lý theo quy định hiện hành.
Chƣơng V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Quy chế này áp dụng cho quy trình xét chọn, trao giải Cuộc vận động
“Đồng hành xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”. Quy
chế có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với
tình hình thực tế thì Ban Tuyên giáo Thành ủy (cơ quan Thường trực của Cuộc vận
động), tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Cuộc vận động và Ban Thường vụ Thành ủy
xem xét, quyết định./.
BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG
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BỐ CỤC BẢN HIẾN KẾ CUỘC VẬN ĐỘNG
-----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO
“ĐỒNG HÀNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
GIÀU MẠNH, VĂN MINH”
TÊN ĐỀ TÀI: ……………………………………………………………….
LĨNH VỰC:………………………………………………………………….

PHẦN MỞ ĐẦU
I. Bối cảnh của đề tài
II. Lý do chọn đề tài
III. Phạm vi, đối tượng của đề tài
IV. Mục đích, yêu cầu
V. Điểm mới trong ý tưởng, hiến kế

PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
II. Thực trạng của vấn đề
III. Các giải pháp tiến hành để giải quyết vấn đề
IV. Hiệu quả mang lại của đề tài

PHẦN KẾT LUẬN
I. Bài học kinh nghiệm
II. Ý nghĩa của ý tưởng, hiến kế
III. Khả năng ứng dụng và triển khai
IV. Kiến nghị, đề xuất
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