UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 470 /KH-SGDĐT

Hậu Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
THI ĐẶC SAN CHÀO MỪNG 15 NĂM THÀNH LẬP TỈNH,
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG
______________________
Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-SGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và
Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang;
Nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc thi đặc san chào mừng 15 năm thành lập tỉnh và Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ
chức cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh
Hậu Giang.
- Chọn ra đơn vị xuất sắc trong cuộc thi để khen thưởng, đồng thời chọn những
bài viết hay, có chất lượng để thực hiện Đặc san chào mừng kỷ niệm 15 năm thành
lập tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang.
- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên có năng khiếu về văn chương thể hiện tài
năng của mình.
2. Yêu cầu
Cuộc thi cần được tiến hành với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu
quả, đúng mục đích.
II. Nội dung
1. Chủ đề
- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Thành tựu của giáo dục địa phương sau 15 năm và định hướng trong thời gian
tới; việc đổi mới, những cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học;
những bài viết ca ngợi, tôn vinh những tấm gương điển hình tiêu biểu về đạo đức, tự
học và sáng tạo; những bài viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; ca ngợi quê hương, đất nước, …
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2. Đối tượng và thể loại
2.1. Đối tượng dự thi: Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố (các
trường THPT tham gia bài với Phòng GD&ĐT).
2.2. Thể loại
- Trong đặc san, đơn vị kết hợp nhiều thể loại như: Văn xuôi, thơ, truyện ngắn,
...để làm phong phú nội dung.
3. Cơ cấu giải thưởng
- Giải thưởng chính: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 01 giải ba và 01 giải khuyến khích.
- Giải chuyên đề: 01 giải bài viết về Đảng, về Bác Hồ hay nhất, 01 giải bài viết
về văn học nghệ thuật hay nhất, 01 giải bìa đẹp, 01 giải trình bày đẹp.
4. Thời gian
- Các đơn vị thực hiện và gửi đặc san dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi (Văn
phòng Sở) hạn chót ngày: 12/7/2018.
- Tổng kết và trao giải: Dự kiến trong tháng 8/2018.
III. KINH PHÍ: Từ ngân sách Nhà nước.
IV. THỂ LỆ
1. Trình bày và in ấn
- Trình bày các mảng đề tài, các bài viết hài hòa, cân đối trong bố cục tổng thể của
đặc san. Mỗi bài viết cần có từ 1 - 2 ảnh minh họa bổ sung thông tin cho bài viết. Ảnh sử
dụng trong bài phù hợp với nội dung bài viết, có chú thích và nguồn gốc rõ ràng.
- Các bài viết không sai lỗi chính tả. Phông và cỡ chữ hợp lý, rõ ràng; màu sắc
hài hoà, thẩm mỹ.
- Khuôn khổ tối đa của đặc san là 19cm x 27cm, số trang tối đa là 64 trang (kể cả
bìa); tối thiếu là 32 trang (kể cả bìa).
2. Bìa đặc san
- Có chủ đề, ý tưởng rõ ràng, thể hiện đặc trưng riêng của địa phương, đơn vị.
Trình bày đẹp, bố cục cân đối, hài hòa và có tính khái quát, tính nghệ thuật cao.
- Hình ảnh sử dụng trên bìa 1 đặc san là những hình ảnh chưa được sử dụng làm
bìa của bất kỳ ấn phẩm hoặc đặc san nào.
- Phải ghi rõ tên cơ quan, đơn vị thực hiện đặc san.
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3. Một số quy định chung
- Đặc san dự thi phải được cấp phép và phải nộp lưu chiểu đúng quy định.
- Việc quảng cáo trong ấn phẩm xuân phải thực hiện theo Luật Quảng cáo năm
2012 (có thể vận dụng hình thức thông tin kinh tế hoặc doanh nghiệp tự giới thiệu…).
- Các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về giấy
phép, nộp lưu chiểu và quảng cáo trên đặc san sẽ không được tham gia dự thi.
4. Thang điểm (có thang điểm kèm theo)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Văn phòng Sở GD&ĐT tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám
khảo, các vấn đề liên quan đến cuộc thi. Phối hợp với Phòng KHTC lập dự trù kinh
phí cho cuộc thi. Tham mưu chọn những bài viết đặc sắc từ các đơn vị để thực hiện
đặc san chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh.
Trên đây là kế hoạch thi đặc san chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở;
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Trường THPT, PTDTNT trên địa bàn;
- Lưu: VT.

Người ký: Nguyễn Hoài
Thúy Hằng
Email:
hangnht@haugiang.edu.vn
Cơ quan: Sở Giáo dục và
Đào tạo, Tỉnh Hậu Giang
Chức vụ: Giám Đốc
Thời gian ký: 15.05.2018
15:11:19 +07:00
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