
THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẢNG CỒNG SẢN VIÊT NAM
BAN DAN VÃN - BAN TUYÊN GIÁO Tp. Hô Chỉ Minh, ngày3 ^  tháng 5 năm 2021

*

Số«Uf - KHLT/BDVTU - BTGTU

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi viết về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Căn cứ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 
phố lần thứ XI về công tác dân vận và chủ đề năm 2021 “Năm đẩy mạnh thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở” của Ban Dân vận Trung ương và “Xây dựng chính quyền đô 
thị và cải thiện môi trường đầu tư” của thành phố; đồng thời, tổ chức hoạt động 
thiết thực kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 
19/5/2021), 110 năm Ngày Bác Hồ đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 
05/6/2021) và 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang 
tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), hướng tới kỷ niệm 91 năm 
ngày truyền thống công tác Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2021) và 91 năm ngày 
truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2021).

Sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan đơn vị có liên quan, Ban Dân vận 
Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về 
phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Tham mưu kịp thời cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường 

trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo, công tác dân vận, phát huy 
dân chủ cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 
2021 mà thành phố đã đề ra.

2. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân 
dân, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, giảng viên và thu hút sự quan 
tâm của người dân thành phố, và toàn xã hội trong việc tuyên truyền phát huy 
quyền làm chủ của Nhân dân. Thông qua bài viết tham dự cuộc thi giúp cho cán 
bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về quyền làm chủ của Nhân 
dân; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc phát huy dân chủ cơ sở; 
hiểu đúng chủ trương của Đảng về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

3. Thông qua cuộc thi, phát hiện, giới thiệu, phản ánh một cách trung thực, 
sinh động, có sức lan tỏa về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện và 
phát huy “Quyền làm chủ của Nhân dân ”; cùng những ý kiến đóng góp của cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố nhằm thực hiện tốt quyền 
làm chủ của người dân trong xây dựng và phát triển thành phố. Đồng thời, lựa



chọn những bài viết xuất sắc để trao giải, tuyên dương tác giả, tác phấm và các 
tập thể, cá nhân tiêu biểu.

4. Trên cơ sở kế hoạch liên tịch, Ban tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định 
hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố mở các chuyên trang, 
chuyên mục thường xuyên đăng tải bài viết, ý kiến của Nhân dân về phát huy 
quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất 
là trong điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức hội đồng nhân dân 
quận - phường, thực hiện chính quyền đô thị và đấy mạnh thực hiện quy chế 
dân chủ ỏ' cơ sở theo chủ đề năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương.

5. Tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo hiệu quả, 
thiết thực.

II. NỘI DUNG
1. Tên gọi: Cuộc thi viết về “Quyền làm chủ của Nhân dân”.

2. Chủ trì tổ chức cuộc thi: Ban Dân vận Thành ủy và Ban Tuyên giáo 
Thành ủy.

3. Đối tượng tham dự: gồm 02 nhóm đối tượng sau

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của hệ 
thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân 
thành phố.

- Phóng viên các báo đài; giảng viên lý luận chính trị các trường đại học, 
cao đắng trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh

4. Nội dung bài viết

Người tham gia chọn các nội dung gợi ý dưới đây để viết bài dự thi:

4.1. Tìm hiểu tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo 
“Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật số ra ngày 15 tháng 10 năm 1949; về phát 
huy quyền làm chủ của Nhân dân, qua đó đề xuất giải pháp cho công tác dân vận 
hiện nay nói chung, công tác dân vận của chính quyền nói riêng.

4.2. Hiến kế, đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo và phát huy quyền làm chủ 
của Nhân dân:

- Quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng chính quyền đô thị và cải 
thiện môi trường đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyền làm chủ của Nhân dân khi thành phố không tổ chức hội đồng nhân 
dân quận, phường.

- Giới thiệu, phản ánh một cách trung thực, sinh động, có sức lan tỏa về 
những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện và phát huy “Quyền làm chủ 
của Nhân dân”.
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- Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyên trên các lĩnh vực 
của đời sống xã hội của Nhân dân thành phố.

- Những ý kiến đóng góp nhằm phát huy và thực hiện quyền làm chủ Nhân 
dân khi thực hiện phuơng châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân 
giám sát, dân thụ hưởng ”.

4.3. Ngoài nội dung viết theo gợi ý, người tham gia cuộc thi có thể chọn 
một số vấn đề quan tâm, tâm đắc với sự phát triển thành phố gắn với thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các bài viết đi sâu, phát hiện, giới thiệu, phản ánh một cách trung thực, 
sinh động có sức lan tỏa về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện và 
phát huy “quyền làm chủ của Nhân dân”, cũng như ý kiến đóng góp của cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tâng lớp Nhân dân thành phố nhằm thực 
hiện tốt quyền làm chủ của người dân trong xây dựng và phát triển thành phố.

* Lưu ỷ: những bài viết được sử dụng để tham dự Cuộc thi đã được trao 
thưởng ở các cuộc thi khác của địa phương, ngành, liên ngành vẫn được quyền 
tham dự cuộc thi, nhưng phải là bài thi do chính đơn vị, cá nhân dự thi viết, cần 
ghi rõ mức giải đã đạt, thời gian và đơn vị tổ chức.

III. QUY ĐỊNH CHƯNG
1. Hình thức thi và yêu cầu bài viết dự thi

- Thí sinh tham gia viết bài dự thi, nội dung bài thi được đánh máy trên 
giấy A4, sử dụng phông chữ Times News Roman, cỡ chữ 14. Bài thi không họp lệ 
nếu sao chép dưới mọi hình thức.

- Bài viết dự thi không quá 2.000 từ (khoảng 05 mặt giấy A4), khuyến khích 
thí sinh sử dụng ảnh để minh họa cho bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh).

- Bài viết dự thi phải ghi rõ và đầy đủ: Cá nhân (Họ và tên; ngày, tháng, năm 
sinh; nghề nghiệp; đơn vị học tập, công tác hoặc nơi thường trú; sổ điện thoại); tập 
thể (Tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại liên hệ).

- Những bài viết dự thi, bao gồm những bài đã được đăng, phát trên báo chí, 
khi trích dẫn phải tuân thủ đúng quy định về dẫn nguồn để đảm bảo phục vụ công tác 
tuyên truyền. Riêng các bài viết đã được đăng, phát trên báo chí, truyền thông, đề 
nghị đơn vị tham gia ghi rõ: tác giả, tên cơ quan báo chí, ngày - tháng đăng, phát trên 
báo chí.

2. Số lượng bài viết tham gia - địa chỉ gửi bài dự thi
2.1. Số lượng bài viết tham gia

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội 
thành phố; Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy; Đảng ủy cấp trên cơ sở
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trực thuộc Thành ủy có kế hoạch tổ chức cuộc thi tại địa phương, đơn vị, lựa 
chọn các bài viết đạt thứ hạng cao gửi về ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố 
theo số lượng cụ thể như sau:

+ Thành ủy Thủ Đức gửi tham gia tối thiểu 30 bài viết dự thi.
+ Các quận ủy, huyện ủy, mỗi đơn vị phải tham gia tối thiểu 10 bài viết 

dự thi.

+ Đảng ủy cấp trên cơ sở: mỗi đơn vị phải tham gia tối thiểu có 03 bài 
viết dự thi.

+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phổ và các tổ chức chính trị - xã hội 
thành phổ: mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 05 bài viết dự thi.

- Các trường đại học, cao đẳng và cơ quan báo chí chọn lọc, mồi đơn vị 
gửi tối đa 05 bài viết tham gia dự thi.

2.2. Đia chỉ nhân bài dư thi:• • •

- Các đơn vị gửi bài viết tham gia dự thi về Ban tổ chức qua Phòng Lao 
động - Xã hội, Ban Dân vận Thành ủy, số 66 đường Trương Định, Phường Võ 
Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, gửi nội dung bài viết của 
thí sinh về hộp thư: phamnhuuoc.hcmcpv@gmail.com.

- Ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố chấm giải, khen thưởng và chọn các 
bài viết gửi đăng, phát trên các loại hình báo chí, phương tiện truyền thông.

3. Thời gian tổ chức phát động, chấm giải và tổng kết cuộc thi
- Cuộc thi được phát động vào đầu tháng 6 năm 2021 và kết thúc trước 

ngày 15 tháng 10 năm 2021, cụ thể:
+ Cấp cơ sở: từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 đến hết ngày 01 tháng 8 năm 

2021: các đơn vị tổ chức thi và chọn bài gửi tham gia cuộc thi cấp thành phố.

+ Cấp thành phố: từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. 
Trong thời gian này, Ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố chấm giải, chọn các 
bài viết gửi đăng, phát trên các loại hình báo chí và phương tiện truyền thông.

- Tổng kết cuộc thi và tổ chức trao giải vào ngày 15 tháng 10 năm 2021.

4. Cơ cấu giải thưởng
- Giải đặc biệt: 02 giải (mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng)

- Giải nhất: 02 giải (mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng)

- Giải nhì: 04 giải (mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng)

- Giải ba: 06 giải (mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng)

- Giải khuyến khích: 14 giải (mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng)
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- Giải tập thể: 10 giải (mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng), xét tặng cho các 
địa phương, đơn vị phát động cuộc thi và có nhiều người hưởng ứng viết bài dự 
thi, nội dung các bài viết có chất lượng.

Tổng giá trị giải thưởng là 180.000.000 đồng {Một trăm tám mươi triệu 
đồng chẵn).

- Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức chuyến hành trình “về nguồn” 
nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 -  
27/11/2021) với thành phần tham gia là cá nhân thí sinh có bài viết giải thưởng 
cao cấp thành phố và đại diện tập thể đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.

5. Hình thức khen thưởng
Tặng giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy và tiền thưởng của Ban tổ chức 

cuộc thi.

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức và khen thưởng cuộc thi được dự trù và đề xuất Thường 
trực Thành ủy xem xét, phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi:

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Thành ủy

- Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, 
Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Đồng chí Lê Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

- Đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành 
phố Hồ Chí Minh

- Đồng chí Hồ Thị Thủy, Trưởng phòng Tuyên truyền và nghiên cứu dư 
luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Đồng chí Lã Trung Tiến, Trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban 
Dân vận Thành ủy

- Đồng chí Phan Lê Vũ, Trưởng Phòng Lao động - Xã hội, Ban Dân vận 
Thành ủy

- Đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng Phòng Dân vận hệ thống chính 
trị, Ban Dân vận Thành ủy

- Đồng chí Phạm Như Ước, Chuyên viên Phòng Lao động - Xã hội, Ban 
Dân vận Thành ủy
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- Đồng chí Hồ Tấn Đạt, Chuyên viên Phòng Dân vận hệthống chính trị, 
Ban Dân vận Thành ủy

Ban Tổ chức hội thi có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi, tổ 
chức chấm giải, lựa chọn các bài viết có chất luợng để gửi đăng bài trên các cơ 
quan báo chí của Thành phố và tổng kết cuộc thi.

2. Thành lập Hội đồng giám khảo
2.1. Hội đồng giám khảo 1: Chấm bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của hệ thống chính trị, cán bộ - chiến sĩ 
lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân thành phố.

- Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, ủy  viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng 
Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch hội đồng.

- Đồng chí Lê Văn Tân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Thành viên 
hội đồng.

- Đồng chí Hồ Thị Thủy, Trưởng phòng Tuyên truyền và nghiên cứu dư 
luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên hội đồng.

- Tiến sĩ Bùi Ngọc Hiền, Trưởng phòng Quản lý khoa học, 
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên hội đồng.

- Đồng chí Phan Lê Vũ, Trưởng Phòng Lao động - Xã hội, Ban Dân vận 
Thành ủy, Thành viên hội đồng, thư kỷ.

2.2. Hội đồng giám khảo 2: Chấm bài dự thi của thí sinh là phóng viên 
các báo đài; giảng viên lý luận chính trị các trường đại học, cao đăng trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Đồng chí Lê Văn Minh,Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực, 
Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch hội đồng.

- Đồng chí Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Thành 
viên hội đồng.

- Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố 
Hồ Chí Minh, Thành viên hội đồng.

- Đồng chí Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng Phòng Công tác Dân vận của 
thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy, Thành viên hội đồng, kiêm thư ký.

3. Đề nghị các cơ quan báo chí của thành phố tổ chức tốt cuộc phát động, 
động viên phóng viên, nhà báo, cộng tác viên tham gia viết về “Quyền làm chủ 
của Nhân dãn ”, đồng thời tuyển chọn được nhiều bài viết có chất lượng tham 
dự cuộc thi. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để đăng tải các ý kiến, bài 
viết tham gia cuộc thi.
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4. Trên cơ sở nội dung kế hoạch, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Dân vận thành ủy Thủ 
Đức, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở nghiên cứu, tham mưu cho cấp 
ủy xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp tại cơ sở; tập trung làm tốt công tác 
triển khai cuộc thi tại địa phương, đơn vị; phát động viết bài trong hệ thống 
chính trị hoặc giới thiệu cho các cơ quan báo chí viết bài về các mô hình, điển 
hình, cách làm hay trong thực hiện “Quyền làm chủ của Nhân dãn ” để gửi bài 
tham gia dự thi.

Cuộc thi về phát huy “Quyền làm chủ của Nhân dân ” là một trong những 
hoạt động quan trọng, thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 
tuyên giáo và công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương,
Ban Dân vận Trung ương (T78)
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo),
- Văn phòng Thành ủy,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy,
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

các tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
- Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy,
Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy,
- Các cơ quan báo chí,
- Các phòng Ban Dân vận Thành ủy,
- Các phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Lưu phòng TH-HC, P.LĐ-XH/uoc-

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY
^==t==TRƯỞNG b a n

Nơi nhận:
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