
 

KẾ HOẠCH 

 Tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền  
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) 

 

 

Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi sáng 

tác kịch bản sân khấu tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 

(27/7/1947-27/7/2022); 

  Cục Văn hóa cơ sở tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên 

truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) với 

nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chủ 

trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới;  

2. Tạo môi trường, không khí sáng tác cho các nhà văn, nhà biên kịch, đạo 

diễn, đặc biệt đối với đội ngũ tác giả trẻ;  

3. Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện lòng kính trọng, 

biết ơn đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho đất nước, qua đó 

nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy và bồi đắp những giá 

trị nhân ái của người Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc;  

4. Thông qua cuộc thi, nhận được những tác phẩm đạt chất lượng cao, góp 

phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất 

nước và địa phương;  

5. Kịch bản có giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật, cách thể hiện sáng 

tạo mới, hấp dẫn; truyền tải được những thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, 

đúng yêu cầu nội dung đặt ra.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI  

1. Là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài 

nước, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp.  

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được 

gửi tác phẩm tham gia dự thi.  

III. NỘI DUNG  

1. Ca ngợi các anh hùng thương binh, liệt sỹ, người có công đã dũng cảm 

chiến đấu, anh dũng hy sinh và hiến dâng xương máu của mình vì độc lập, tự do 

của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân;  
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2. Ca ngợi những tấm gương của thương binh, người có công hăng say 

trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước.  

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: Quý II/2022.  

2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chỉ đạo thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Cục Văn hóa cơ sở. 

Cục Văn hoá cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức Cuộc thi, xây dựng kế hoạch, 

quy chế, thể lệ cuộc thi, thành lập Ban Giám khảo và các văn bản liên quan đến 

công tác tổ chức tổng kết, trao giải; biên soạn, in và phát hành tuyển tập kịch 

bản gửi địa phương. 

3. Tiến độ thực hiện 

- Tháng 1-2: Ban hành Quyết định tổ chức, kế hoạch tổ chức cuộc thi, dự 

trù kinh phí. 

- Tháng 3-4: Tập hợp tác phẩm của các tác giả tham gia dự thi và tổ chức 

chấm kịch bản. 

- Tháng 5: + Tổng kết và trao giải; 

 + Biên soạn, in phát hành tuyển tập tác phẩm đạt giải tại Cuộc 

thi gửi địa phương tuyên truyền. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  

Ban Tổ chức trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba,10 giải khuyến khích 

và 01 giải phong trào cho đơn vị vận động nhiều tác giả tham gia có nhiều tác 

phẩm có chất lượng tốt. 

VII. BAN GIÁM KHẢO 

Thành phần Ban Giám khảo gồm đại diện các cơ quan:  

- Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam;  

- Hội sân khấu Việt Nam;  

- Các nhà nghiên cứu phê bình sân khấu; 

 - Các cơ quan, đơn vị liên quan. 

VIII. KINH PHÍ 

- Kinh phí tổ chức trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp Văn hóa, thông tin 

đã bố trí cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2022. 

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký được hưởng các chế độ theo 

quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
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  Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên 

truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Cục 

Văn hóa cơ sở mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả sân 

khấu chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài nước; sự phối hợp của các 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội, Hội Sân khấu Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật, Trung tâm 

Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh và 

các Trường Văn hóa Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước để cuộc thi 

sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương 

binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) thành công tốt đẹp./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy (để báo cáo); 

- Bộ Lao động TBXH (để báo cáo); 

- Cục trưởng; 

- Hội Sân khấu Việt Nam; 

- Hội Văn học Nghệ thuật; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố; 

- TTVH, TTVHNT, TTVHĐA các tỉnh, thành phố; 

- Các Trường Văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Các tác giả tham gia cuộc thi; 

- Lưu: VT, VNQC, MT.10. 

 

 KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vi Thanh Hoài 
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