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                Kính gửi:  
- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
tỉnh Sóc Trăng. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo 
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 

tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí thành 
viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế đối với dự thảo Quyết định  nêu 

trên. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, cho ý kiến và gửi văn bản góp ý về Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 19/11/2021 để tổng hợp , trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh. Trường hợp các đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên cứu, đề 

nghị phản hồi bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được biết. 

(Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn 

học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
tỉnh tại địa chỉ: vpub.soctrang.gov.vn; mục “Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày            tháng        năm 2021 

   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật  

tỉnh Sóc Trăng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông báo số 850-TB/VPTU ngày 14/6/2020 của Văn phòng Tỉnh 

ủy Sóc Trăng về việc thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về một 

số định hướng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và Thông báo số 159-TB/TU 

ngày 02/6/2021 của Tỉnh ủy Sóc Trăng thông báo Kết luận của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật 

tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 – 2030”; 

Theo đề nghị của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số  

111/TTr-HVHNT ngày 27/9/2021 và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 1635/SVHTTDL ngày 04/10/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng 

Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng. 

(Kèm theo Quy chế xét tặng Giải thưởng) 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Sở 

Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ  t ịch Hội Văn học 

Nghệ thuật, tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn 

cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban ngành tỉnh; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Dự thảo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

QUY CHẾ 

Xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày ……/....../2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tên gọi 

Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng (viết tắt là “Giải thưởng 

VHNT tỉnh”). 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, cơ cấu , định 

mức giải thưởng, trình tự, hồ sơ, thủ tục, nguyên tắc và thành p hần, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ban Tổ chức, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 

tỉnh Sóc Trăng; việc giải quyết, khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có liên quan trong việc xét tặng Giải thưởng về Văn học, Nghệ thuật 

tỉnh Sóc Trăng. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với tác giả, đồng tác giả trong và ngoài t ỉnh; là 

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng (gọi chung là tác giả) có tác 

phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xuất sắc phản ánh về vùng đất và con người 

Sóc Trăng (gọi chung là tác phẩm), đã được công bố trước và trong giai đoạn xét 

giải thưởng thuộc các chuyên ngành: Âm nhạc, Múa, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân 

khấu, Văn học, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số và Văn nghệ dân gian. 

Điều 3. Thời gian xét tặng giải thưởng 

Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng được xét tặng định kỳ 05 

(Năm) năm một lần. Tổ chức công bố và trao giải thưởng vào dịp  kỷ niệm Ngày 

tái lập tỉnh Sóc Trăng (tháng 4 của năm công bố và trao giải thưởng).  

Điều 4. Thẩm quyền tổ chức, xét tặng và công nhận giải thưởng  

1. Thẩm quyền tổ chức giải thưởng là do Ban Tổ chức Giải thưởng Văn 

học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng. 

2. Thẩm quyền xét tặng Giải thưởng là do Hội đồng xét tặng Giải thưởng 

Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng. 
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3. Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng công nhận. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Nguyên tắc xét tặng giải thưởng 

1. Giải thưởng VHNT tỉnh Sóc Trăng được xét tặng đối với các tác p hẩm 

đã được công bố dưới các hình thức xuất bản, triển lãm, biểu diễn, trên sóng phát 

thanh - truyền hình của Trung ương và địa phương hoặc đã được xây dựng thành 

công trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

2. Việc đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng VHNT tỉnh được thực hiện 

trên cơ sở tự nguyện. 

3. Việc xét tặng giải thưởng đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng, 

dân chủ, công khai và chính xác. 

4. Các trường hợp không được tham gia xét giải thưởng: 

a) Các tác phẩm đã được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 

Nhà nước” về văn học, nghệ thuật. 

b) Tác phẩm có quyết định đình bản, thu hồi của  cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc đang xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả. 

c) Tác giả đang trong thời gian phạt tù, truy cứu trách nhiệm hình sự.  

d) Tác giả đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ 

luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư 

khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.  

Điều 6. Thể loại tác phẩm văn học, nghệ thuật tham gia xét giải 

thưởng 

1) Âm nhạc (ca khúc, hợp xướng và khí nhạc): Tác phẩm là một hoặc nhiều 

bản nhạc, đã được xuất bản thành sách hoặc dàn dựng, phối âm, phối khí... thành 

chương trình biểu diễn được ghi trong đĩa CD, VCD… được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp phép. 

2) Múa: Tác phẩm múa độc lập đã được dàn dựng và công diễn kèm đĩa 

ghi hình hoặc xác nhận của đơn vị sử dụng; các công trình nghiên cứu, lý luận 

phê bình về nghệ thuật Múa. 

3) Mỹ thuật: Tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc đã được giới thiệu rộng 

rãi thông qua các cuộc triển lãm từ cấp tỉnh trở lên (kèm Giấy chứng nhận của 

đơn vị tổ chức triển lãm hoặc cấp phép triển lãm đối với các cuộc triển lãm cá 

nhân hoặc nhóm tác giả); công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về mỹ thuật. 
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4) Nhiếp ảnh: Ảnh màu, ảnh đen trắng đã được giới thiệu rộng rãi thông 

qua các cuộc triển lãm từ cấp  tỉnh trở lên (kèm Giấy chứng nhận của đơn vị tổ 

chức triển lãm hoặc giấy phép triển lãm đối với các cuộc triển lãm cá nhân hoặc 

nhóm tác giả); công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về nhiếp ảnh.  

5) Sân khấu (kịch bản, vở diễn): Tác phẩm đã được xuất bản  thành sách, 

hoặc đã được dàn dựng, biểu diễn, hoặc đã công bố trên các p hương tiện thông 

tin đại chúng được ghi lại; công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về sân khấu. 

6) Văn học: Tác phẩm thơ, trường ca, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, 

ký (bút ký, truyện ký, ký chân dung, tùy bút, ghi chép, tản văn...) đã xuất bản; tác 

phẩm văn học dịch (truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, thơ, ký...) đã xuất bản; 

công trình nghiên cứu, lý luận phê bình về văn học đã xuất bản. 

7) Văn học nghệ thuật các dân tộc thiếu số và Văn nghệ dân gian: Tác 

phẩm, công trình nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo; lý luận p hê bình về văn học 

nghệ thuật các dân tộc thiểu số và văn nghệ dân gian. Đối với các tác phẩm nghệ 

thuật thì thực hiện theo quy cách, thể loại của các loại hình nghệ thuật biểu diễn , 

nhiếp ảnh và mỹ thuật. 

Số lượng, quy cách tác phẩm, công trình sẽ được quy định trong thể lệ của 

mỗi lần xét giải thưởng. Ban Tổ chức giải thưởng không hoàn trả tác phẩm đăng 

ký tham gia xét giải (trừ bản gốc tác phẩm mỹ thuật). 

Điều 7. Điều kiện xét tặng giải thưởng  

1. Tác giả: 

a) Tác giả và tác phẩm đáp ứng được các quy định về đối tượng, nguyên 

tắc, thể loại nêu tại Khoản 2 Điều 2, Điều 5 và Điều 6 Quy chế này. 

b) Mỗi tác giả được gửi tác phẩm dự giải ở tất cả các thể loại văn học, nghệ 

thuật nhưng chỉ gửi một tác phẩm cho một thể loại. 

2. Tác phẩm: 

a) Các tác phẩm đã được công bố dưới các hình thức được quy định tại 

Khoản 1 Điều 5 Quy chế này. 

b) Đối với tác phẩm đã đạt giải thưởng của các tỉnh, thành phố trong nước 

và khu vực phải kèm theo bản sao Bằng chứng nhận hoặc Giấy khen, Bằng khen 

để chứng minh và ưu tiên xem xét, đánh giá. 

c) Giá trị nội dung: Toàn bộ các tác phẩm phải có đề tài sáng tác về con 

người, quê hương Sóc Trăng, tư tưởng tiến bộ, nội dung trong sáng, lành mạnh, 

giàu nhân văn, không trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách p háp 

luật của Nhà nước và lợi ích của nhân dân; phản ánh tình hình thực tế của địa 

phương. 
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d) Giá trị nghệ thuật: Có tính thẩm mỹ cao, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo của 

cá nhân về cấu trúc tác phẩm, hình tượng nghệ thuật và ngôn ngữ biểu hiện, trên 

cơ sở phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống đoàn kết, đấu tranh 

cách mạng, bản sắc văn hóa độc đáo của con người và quê hương Sóc Trăng.  

đ) Giá trị sử dụng: Tác phẩm đã được công chúng đón nhận, yêu thích, 

mến mộ và công nhận những giá trị về tư tưởng, thẩm mỹ và tính nhân văn.  

Điều 8. Quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của tác giả 

1. Quyền lợi của tác giả: Được nhận Bằng khen hoặc Bằng Chứng nhận 

Giải thưởng VHNT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tiền thưởng theo định 

mức được nêu tại Điều 9 của Quy chế này. 

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của tác giả: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ đề nghị 

xét Giải thưởng VHNT tỉnh. 

b) Trường hợp phát hiện không trung thực trong quá trình lập hồ sơ đề 

nghị xét Giải thưởng VHNT tỉnh sẽ bị hủy bỏ quyết định công nhận, thu hồi 

Bằng Chứng nhận Giải thưởng hoặc Bằng khen và tiền thưởng. Căn cứ theo tính 

chất, mức độ vi phạm để đề xuất xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

c) Tác giả được trao tặng Giải thưởng VHNT tỉnh có nghĩa vụ bảo quản 

Bằng khen hoặc Bằng Chứng nhận Giải thưởng VHNT tỉnh, nếu bị mất sẽ không 

được cấp lại; đối với trường hợp đặc biệt, phải có văn  bản báo cáo trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 9. Cơ cấu, định mức tiền thưởng và nguồn kinh phí thực hiện 

1. Cơ cấu và mức tiền thưởng: Căn cứ vào Đề án “Đổi mới, nâng cao chất  

lượng hoạt động văn học, nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và 

2026 – 2030” được phê duyệt. Giao Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đề xuất, Sở Tài 

chính tham mưu thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước khi b an 

hành thể lệ Giải thưởng của tỉnh. 

2. Kinh phí tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng VHNT tỉnh: 

a) Ngân sách tỉnh. 

b) Nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (nếu có) theo 

quy định của pháp luật. 
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Chương III 

BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG 

Điều 10. Ban Tổ chức, Hội đồng xét tặng giải thưởng  

1. Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập. Thành p hần, số lượng do Hội 

Văn học  Nghệ thuật tỉnh đề xuất. 

2. Hội đồng xét tặng giải thưởng 

a) Hội đồng xét tặng giải thưởng là các nhà quản lý am hiểu về các lĩnh 

vực văn học, nghệ thuật; là các văn nghệ sĩ có uy tín và trình độ chuyên môn cao.  

b) Hội đồng xét tặng giải thưởng về thành phần do Ban Tổ chức đề xuất; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập với số lượng từ 09 đến  11 

người. Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành 

viên Hội đồng. 

3. Ban sơ tuyển 

a) Ban sơ tuyển là các văn nghệ sĩ có uy tín và trình độ chuyên môn trong 

các lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 

b) Ban sơ tuyển do Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng quyết định thành lập . 

Thành phần, số lượng do Hội đồng xét tặng giải thưởng quy định. Ban sơ tuyển 

gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. 

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức 

1. Phổ biến Quy chế giải thưởng, xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức 

giám sát, kiểm tra việc thực hiện; đề xuất thành lập Hội đồng xét tặng giải 

thưởng; tiến hành các công việc có liên quan đến quy trình xét tặng giải thưởng.  

2. Gửi tác phẩm, công trình và tổng hợp số điểm của các Ban sơ tuyển và 

lập danh sách các tác phẩm, công trình đạt số điểm theo quy định trình Hội đồng 

xét tặng giải thưởng để xét tặng giải thưởng. 

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, tổ chức công bố và trao 

giải thưởng. 

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét tặng giải thưởng  

1. Hội đồng xét tặng giải thưởng làm việc tập thể, trao đổi, thảo luận, thống 

nhất từng tác phẩm, công trình do các Ban sơ tuyển chấm điểm và bỏ p hiếu kín 

chọn ra những tác phẩm, công trình xuất sắc đề nghị tặng giải thưởng. 

2. Không xét tác phẩm, công trình chưa qua sơ tuyển. 
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Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban sơ tuyển 

1. Ban sơ tuyển có trách nhiệm xem xét, thẩm định đối với tác phẩm, công 

trình tham dự xét giải thưởng của tác giả, đồng tác giả của từng chuyên ngành. 

2. Việc sơ tuyển được tiến hành theo các bước: 

a) Từng thành viên Ban sơ tuyển được cung cấp tác p hẩm, công trình để 

nghiên cứu trước. 

b) Từng thành viên Ban sơ tuyển tiến hành xem xét, chấm điểm (theo 

thang điểm quy định của Hội đồng giải thưởng) chọn lựa tác phẩm, công trình 

xứng đáng để giới thiệu tham dự xét giải thưởng. 

c) Tác phẩm, công trình được chọn đưa vào xét giải thưởng phải có số 

phiếu được bầu chọn đạt từ 2/3 trở lên trong tổng số thành viên của Ban sơ tuyển. 

d) Gửi phiếu bầu chọn và bản nhận xét, đánh giá từng tác phẩm, công trình 

cho Ban Tổ chức để tổng hợp  trình Hội đồng giải thưởng. 

Điều 14. Phiên họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng 

1. Phiên họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng hợp  lệ khi có ít  nhất 2/3 

tổng số thành viên Hội đồng tham dự. 

2. Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng chủ trì phiên họp. Trường hợp  

đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng vắng mặt thì Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều 

hành phiên họp theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng. 

3. Từng thành viên Hội đồng thảo luận và có ý kiến nhận xét, đánh giá cho 

từng tác phẩm, công trình và quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

4. Các cuộc họp của Hội đồng xét tặng giải thưởng đều có biên bản. Biên 

bản và phiếu bầu phải được lưu giữ đầy đủ. 

5. Tác phẩm, công trình được chọn xét giải thưởng phải đạt từ 70% trở lên 

số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng xét tặng giải thưởng.  

Chương IV 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG 

Điều 15. Trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng 

1. Trình tự đề nghị xét tặng giải thưởng 

a) Tác giả, đồng tác giả có tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải 

thưởng gửi hồ sơ đến Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng (Số 240, đường Lý 

Thường Kiệt, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). 

b) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận, tổng hợp , p hân loại 

tác phẩm, công trình, tác giả, đồng tác giả tham gia xét tặng giải thưởng và gửi 
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toàn bộ hồ sơ, tác phẩm dự giải đến Ban Tổ chức. 

c) Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng từ Hội Văn 

học Nghệ thuật tỉnh và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tác phẩm cho Ban sơ tuyển để tiến 

hành thẩm định các tác phẩm, công trình dự giải ở vòng sơ tuyển  theo thời gian 

quy định cụ thể của Ban Tổ chức. 

d) Ban sơ tuyển thẩm định tác phẩm, công trình dự giải và bàn giao kết quả 

cho Ban Tổ chức. 

đ) Ban Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng từ Ban sơ 

tuyển và tổng hợp gởi toàn bộ hồ sơ, tác phẩm đã qua sơ tuyển cho Hội đồng xét 

tặng Giải thưởng. 

e) Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh thẩm định tác 

phẩm, công trình dự giải và bàn giao kết quả cho Ban Tổ chức.  

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với tác giả, đồng tác giả còn 

đương nhiệm tại các cơ quan, đơn vị hoặc đã về hưu được thực hiện thống nhất 

theo quy định và hướng dẫn cụ thể trong thể lệ giải thưởng do Ban Tổ chức ban 

hành cho mỗi lần xét tặng giải thưởng của tỉnh.  

3. Đối với tác giả hy sinh, từ trần thì tổ chức hoặc cá nhân thuộc các lĩnh 

vực văn học, nghệ thuật chịu trách nhiệm cùng với gia đ ình, thân nhân hoàn 

thành hồ sơ, thủ tục và ký vào bản kê khai thông tin cá nhân của tác giả, bản giới 

thiệu thuyết minh, tập hợp tác phẩm và các giấy tờ khác có liên quan đến tác giả  

theo quy định thống nhất và hướng dẫn cụ thể trong thể lệ giải thưởng do  Ban Tổ 

chức ban hành cho mỗi lần xét tặng giải thưởng của tỉnh. 

Điều 16. Công bố tác phẩm, công trình đạt giải thưởng 

1. Ban Tổ chức công bố rộng rãi tác phẩm, công trình đạt Giải thưởng 

VHNT tỉnh Sóc Trăng trên các phương tiện truyền thông, tổ chức họp báo và các 

hình thức công khai khác trong thời hạn 15 ngày. 

2. Hết thời gian công bố, Ban Tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận. 

Điều 17. Hồ sơ đề nghị công nhận giải thưởng 

1. Hồ sơ đề nghị gồm: 

a) Danh sách tác giả, đồng tác giả, tác phẩm, công trình được chọn đề nghị 

xét tặng giải thưởng. 

b) Tờ trình của Ban Tổ chức giải thưởng. 

c) Biên bản họp và kết luận của Hội đồng xét tặng giải thưởng. 

d) Các tài liệu khác có liên quan. 



8 

 

2. Hồ sơ được lập thành 01 bộ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

3. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận được 

gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày kết 

thúc việc công bố kết quả giải thưởng rộng rãi. 

Điều 18. Tổ chức công bố và trao giải thưởng 

Lễ công bố và trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng được 

tổ chức trang trọng vào dịp  kỷ niệm Ngày tái lập tỉnh Sóc Trăng (vào tháng 4 của 

năm xét tặng giải thưởng). 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan 

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh là Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức 

giải thưởng của tỉnh có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét  tặng giải thưởng 

của tỉnh; triển khai thực hiện công tác xét và trao Giải thưởng VHNT tỉnh. 

- Xây dựng thể lệ, quy định trình tự thủ tục hồ sơ tham gia xét Giải thưởng 

VHNT tỉnh cho từng thể loại chuyên ngành được quy định tại Quy chế này, tr ình 

Ban Tổ chức chức giải thưởng xem xét ban hành. 

- Đề xuất, giới thiệu thành viên tham gia Ban Tổ chức, Hội đồng xét tặng 

giải thưởng; phối hợp đề xuất, xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng xét tặng 

giải thưởng. 

- Thông báo đến các tác giả trong và ngoài tỉnh, hội viên Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh về việc tham gia xét Giải thưởng; tiếp nhận hồ sơ, các tác p hẩm 

tham gia xét Giải thưởng VHNT tỉnh theo quy định; tổng hợp danh sách  tác giả, 

đồng tác giả, phân loại tác phẩm, công trình tham gia xét giải thưởng; lập  hồ sơ, 

tài liệu liên quan phục vụ cho vòng sơ tuyển, vòng chung khảo của Hội đồng xét 

tặng giải thưởng VHNT tỉnh. 

- Tổ chức công bố và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về các nội dung liên quan đến công tác xét  và trao giải thưởng đảm bảo 

theo quy định của pháp luật; phối hợp với các tổ chức đơn vị liên quan tham mưu  

thực hiện các hồ sơ thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Giải thưởng 

VHNT tỉnh Sóc Trăng theo quy định tại Quy chế này. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức xét và trao tặng 

giải thưởngVHNT của tỉnh theo đúng Quy chế đã ban hành. 
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- Lưu trữ hồ sơ Giải thưởng VHNT tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, p hê duyệt 

kinh phí tổ chức xét, trao tặng Giải thưởng VHNT tỉnh và hướng dẫn thanh, 

quyết toán theo quy định hiện hành. 

3. Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban 

hành Quyết định công nhận kết quả và tặng Bằng khen hoặc Bằng Chứng nhận 

Giải thưởng VHNT tỉnh Sóc Trăng cho tác giả, đồng tác giả đạt giải. 

4. Sở Thông tin và Truyền Thông; Báo Sóc Trăng; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Sóc Trăng phối hợp tuyên truyền, thông báo các nội dung về 

xét, trao giải thưởng và công bố các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng trên báo, 

đài và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. 

Điều 20. Giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi p hạm Quy chế xét 
tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, thực hiện theo quy định 

của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Ban Tổ chức giải thưởng có trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo và trả lời bằng văn bản theo đúng trình tự, quy định của pháp luật . 

Điều 21. Điều khoản thi hành 

1. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi bổ sung ,  
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan  tổng 

hợp báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./. 
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