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QUYET D!NH
Stra doi, bo sung rn9t so dieu cua Quy cheban hanh kern theo Quyet d!nh so
07120181Q1J-UBND ngày 18/5/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh Quãng Tr
ye vic ban hành Quy chê Giãi thu&ng Van h9c Ngh thut tInh Quãng Trj
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UY BAN NHAN BAN TINH QUANG TR!
Can th Luçit Td chü'c chInh quyn d*ja phu'o'ng ngày 19/6/2015,'
diu cia Lu4t Td chtc ChInh phi và
Can ci't' Luçt tha dái, bd sung rnt
Luçt To chi'c chInh quyên dja phu'o'ng ngày 22/11/2019;
Can ci Lu2t Ban hành van ban quyphgm pháp 1u42t ngày 22/6/2015;
Can ci'c Lut tha di, bO' sung mç5t s diu cia Lut Ban hành van ban quy
phgm pháp lugt ngày 18/6/2020,'
can cz' Lut Thi dua, Khen thu'áng ngày 26/11/2003,'
C'án cz' Lut tha dói, bd sung rnçät s diu cla Lut Thi dua, Khen thwàng
ngày 16/11/2013;
can ci Nghj djnh s91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 cia chInh phi q
dinh chi tiêt thi hành rnót sO diêu cz-a Luát Thi dua, Khen thwóiig;
Theo d nghj cia Giám ddc Sà Van hoá, Thi thao và Du ljch.
so'
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Dieu 1. Stra doi, bo sung rnQt so dieu cua Quy che ban hanh kern theo
07/2018/QD-UBNID ngày 18/5/2018 cüa Uy ban nhân dan tinh
Quyt dlnh
Quãng Trj ye vic ban hành Quy ch Giãi thff&ng Van hQc Ngh thut tinh
Quãng TrI
1. Sira dôi, b sung Diu 4 nhi.r sau:
"Diu 4. Phrn vi diu chinh, di ttrqng áp ding:
vn
quy djnh thai gian, tiêu chu.n, Co cAu giâi thithng Va
1. Quy ch
quan den vic xét Giài thu&ng Van hQc Ngh thut tinh Quáng Trj
dê khác có
hang nàm.
2. Quy ch nay áp diing di vOi tác giã là hi viên Hi Van h9c ngh thut
tinh Quàng Trj, tác già không chuyên trên dja bàn Quãng Trj; các co' quan, to chüc
quan dn van h9c ngh thut tinh Quang Trj.".
vâ cá nhân có
2. B sung khoân 4 vào sau khoân 3 Diu 6 nhu sau:
"4. Tác phm xut bàn thành sách phãi có s h.rcing tir 100 trang tth len.
KhOng xét .n phârn xuât bàn tng hçp các the l°ai chuyên ngành khác nhau.".
so
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3. Sira dôi, bô sung Diêu 7 nhu sau:
"Diu 7. Các the 1oi tác phãm tham gia xét tng giãi thu'&ng.
1. Di vói taG phm van h9c:
Tác phãm van hçc là truyn ngn, k, ghi chép, tiu thuy&, the, tru?Yng Ca,
nghiên cru l lun, phé bInh, djch thu.t dêu phâi là rnt tp hoc mt b dä duçc
xuât bàn (tap tho, tp truyn, tp hoc b tiêu thuyêt, k, tp nghiên ct'ru, t.p l'
lu.n phê bInh, djch thut), không xét các bàn in rii trên các chuyên san, báo, tp
chI và tác phâm hài, châm biêrn.
2. Dôi vâi taG ph.rn m thut:
a) Tác phrn m thu.t là büc tranh, phü diêu, tuçmg trôn, d hça, m5 thut
img dung, m9 thut sap d.t dä duqc cong bô, triên lam;
b) Tp sách tranh hoc sách nghiên ciru v m thut dâ ducc xuAt bàn.
3. Di vi tác phâm san khãu:
a) Tác phâm san kh.0 là kjch bàn hoàn chinh dã ducic dãng tãi trên báo, tap
chI hoc xuât bàn thành sách; nêu là v& din thI phái dugc cong bô, ducic ghi am
Va ghi hInh;
b) Tác phm san khu là các tit mic mña, rnüahát dã dugc t chüc dan
dimg hoàn chinh, ducic sir diing dê biêu din trên san khâu;
c) Tác phAm san khAu là các tit mvc ão thutt, xic, hài phãi ducic dan dimg,
cong diên Co cong chOng, &rçYc ghi am và ghi hInh;
d) Các tác phrn san khu là tp sách l lu.n phê bInh san kh.0 dã duqc xut bàn.
4. Dôi vâi tác phm am nhac:
a) Tác phâm am nhc là ca khic hoc bàn hcp xuO'ng, giao hthng, nhac
không li dã duqc cong bô, dixcic ghi am và k' am tác phâm do;
b) Tp sách 1' lun, phé bInh, nghiên ciru v am nhac dã ducic xut bàn.
5. Di vâi tác phm nhip ãnh:
a) Tác ph.m nhip ánh là ãnh màu hoc ành den tr.ng dA &rçic cOng b, triên lam;
b) Tp sách ânh hoc sách nghiên c1ru v nhip ãnh dã ducic xut bàn.
6. Dôi vi tác phâm kin trOc:
a) Tác phm kin tr11c là bàn thit k chInh cho mt cong trInh kin trüc da
thirc hin, dua vào sr diing;
b) Tác phâm kin tri:ic là quy hoach do thj dã di.rqc phê duyt, trin khai;
c) Tác phârn kin trOc là cOng trInh nghiên ciru, l lun, phê bInh v kin trOc
dã duqc xuât bàn, phô biên.
7. Di vi tác phâm van ngh dan gian:
a) Tàc phrn van ngh dan gian là sang tác, s.ru tm, nghiên cru, l lun, phê
bInh ye van hóa, van ngh dan gian phâi là mt tp hoc mt b dã dugc cOng bô,
xuât bàn thãnh sách;
b) Tác phâm van ngM dan gian là v din thI phâi duçc cOng b, thxcic ghi
am và ghi hmnh.
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8. Di vói tác phm van bce ngh thut các dan tc thiu s:
a) Tác phm van h9c ngh thut các dan tc thiu s là sang tác, suu tAm,
nghiên ciru, 1 1un, phê bInh ye v.n hóa, van ngh dan tc thiêu so dtrài hInh thrc
van xuôi, thci, dich thut dêu phài là môt tp hoc mt b dà di.rqc cong bô, xuât
bàn thànb sách;
b)Tác phAni van hçc ngh thut các dan tc thiu so là v din thI phài duqc
cong bô và ghi am hoc ghi hInh.
9. Dôi vói tác phAm diên ánh:
a) Tác phAm din ânh là phim truyn, phim tài liu,phim khoa hçc, phim
boat hInh phài là mt b phim hoãn chinh dã duqc cong chiêu;
b) Tác phAm din ãnh là các An phAm nghiên ciru, ! 1un, phê bInh v din
ãnh phài là mt tp dà di.rcic xuât bàn, không xét các an phâm xuât bàn trong các
tuyên t.p cüa nhiêu tác giã.".
4. B sung khoân 3 vào sau khoân 2 Diu 14 nhu sau:
"3. Hi dng Ngh thut Hi Van h9c Ngh thut tinh có trách nhim hu&ng
dn thU tVc thrc hin xét t.ng giái thithng Van h9c ngh thut tinh Quãng Trj."
Diu 2. Bai bO mt s diu cUa Quy ch Giâi thi.ràng Van h9c Ngh thut tinh
Quãng Trj ban hành kern theo Quyêt djnh so 07/2018/QD-UBND ngày 18/5/2018
cUa UBND tinh Quàng Trj.
1. Bai bU khoán 2 Diêu 6.
2. Bài bU Diêu 9, Diêu 10.
3. Bài bô các Mu Ia, 2a, 3a, 4a, 5a.
Diu 3. Diêu khoân thi hành.
Quyt djnh nay có hiu lçrc thi hãnh kê tr tü ngày 10 tháng u nani 02 1.
Diu 4. To chirc th.rc hiên.
Chánh Van phông UBN]J tinh; Giám dc các S: Van boa, The thao và Du
llch, Ni vii, Tài chInh; Tru&ng Ban Thi dua - Khen thu&ng tinh; ChU tjch Hi
Van hc Ngh thut tinh; Giám doe các Sâ, Tha tru&ng các ban, ngành, doàn the
cap tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xâ, thành phO; các co quan, to chüc và cá
nhân CO lien quan chju trách nhim thi hànb Quyêt djnh nay].
Noi nhân:
-NhuDiêu4;
- B VH,TT&DL;
- Ciic Kiêm tra van bàn thuc Bô Tir pháp;
- Vu Pháp ch thuc Bô VH,TT&DL;
- TT, TU, TT.HDND, UBND, UBMTTQVN tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Ban Tuyên giáo Tinh üy;
- Sr Tu phap;
- Cong báo tinh;
- CVP, PVP;
- Li.ru: VT, VX.
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