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QUYET BINIL 
Ban hành Quy ch hoatdông cila Hi d1ng Giãi thtro'ng Van hçc 

nghç thut Che Lan Vien tinh Quang Tr tan thtr II, nam 2020 

Can c& Lut tc chz-c chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015; 

Can c& Quyé't ct/nh sd 17/2013/QD-UBND ngày 24/06/2013 cña Uy ban 
nhán dan tinh Quáng Tn ye vic ban hành Quy chê Giái thu'óng Van hQc ngh 
thuçt Ché Lan Viên tinh, 

Can ci Quylt ct/nh sd 545/QD-UBND ngày 28/02/2020 cza Uy ban nhán 
dan tinh Quáng Trj ye vic thành 1p  H3i dóng xét tgng Giái thi&ng Van hQc 
ngh thut C'hê Lan Viên, tinh Qudng Trj Ian thi II, nám 2020, 

Xét d nghj cüa Giám dc Sà Van hóa, Th thao và Du ljch tgi T& trInh sd 
49/TTr-SVHTTDL, ngày 08/7/202 0 ye vic ban hành Quy ché hogt dan? cüa 
H5i dóng Giái thithng Van hQc ngh thut C'hê Lan Viên, tinh Quáng Trj lan thz 
II, nám 2020. 

QUYET BNH 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch hot dng cüa Hi 
dông Giãi ththng Van bce ngh thut Ché Lan Viên tinh Quáng Trj lan thu II, 
näm 2020. 

Biu 2. Quyt djnh nay có hin hrc k t& ngày ks'. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sà Van hóa, Th thao và Du ljch, 
Chü tjch Hi Van hc Ngh thut tinh; Thu tru&ng các ea quan lien quan và 
thành viên Hi dông Giâi thtthng Van hc ngh thut Ché Lan Viên tinh Quáng 
Trj lan thr II, näm 2020 chju trách nhim thi hânh quyêt djnh nay.!. 

Ntiin/zân: 
- Nhis diu 2; 
- Liru: VT, VX. 



UBND TINH QUANG TRI CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIETNAM 
HQI BONG CIA! THIJONG VH1NT Th)c Lp - Tirdo - Hanh phüc 
CHE LAN VEN TINH QUANG Tifi 

QUY CHE 
Hot dng cüa Hi dng Giãi thu&ng Van h9c ngh thut 

Che Lan Vien, tinh Quang Tr! Ian thir II, nam 2020 
(Ban hành kern theo Quyet djnh sô:A.P.IQD-HD ngày,4i# / 4-  /2020 
cza ChÜ tjch Hç5i dóng Giái thithng Van hQc ngh thuçt Ghê Lan Viên 

tinh Quáng Tn lan th& II, nárn 2020) 

Chirong I 
NGUYEN TAC HOAT BQNG 

Biu 1. Hi dng Giâi thtx&ng Van hQc ngh thut (VHNT) Ch Lan Viên 
tinh Quâng Trj lan thir II, näm 2020 (Sau day gi tat là Hç3i dóng) có nhim vi 
thâm djnh, xét ch9n các tác phâm xuât sac, có giá trj cao do Hi dông cap co sâ 
dê nghj, trInh UBND tinh Cong nhn, trao thithng theo Quy chê xét tang Giãi 
thuâng Van hçc ngh thut Ché Lan Viên, tinh Quãng Tn (Ban hành kern theo 
Quyet dfnh so 1 7/2013/QD- UBND ngày 2 4/06/2013 cüa UBND tinh,). 

Biu 2. Các thành viên Hi dng phâi can cir vâo di fl.rqng, tiêu chun, 
diêu kin quy dlnh tai Quy ché Giâi thithng Van hpc Ngh thut Chê Lan Vien, 
tinh Quáng Trj déthâm djnh tac phâm. Hi dông cap tinh chi xem xét các ho sci 
disçrc Hi dông cap co s& dé nghj. KhOng xét các truông hqp ké khai không 
dung quy dnh, ho so không hçp 1. 

Biu 3. Hôi dng cAp tinh lam vic v6i tinh thAn dam bão su khách quan, 
cong bang trong cong vic dánh giá tác phâm. Các thành viên trong Hi dông 
bInh däng trong vic thâm djnh, tuyên ch9n tác phâm. 

Diu 4. Dánh giá cüa các thành vién Hi dng di vâi tirng tác phAm, duc 
the hin bang phiéu bâu. Ten tác giã d.rqc gi nguyen trén tác phâm dê các 
thành viên Hi dông CO dü Co sâ trong vic xem xét, dánh giá. 

Biu 5. Khi thAm dlnh tác phAm, các thành viên Hi dng phãi can cü vào 
dôi tuqng, tiêu chuãn, diéu kin dir xét tang Giãi thix&ng tai Quy chê Giãi 
thuông Van h9c ngh thut Chê Lan Viên, tinh Quáng Trj. 

Chtro'ng H 
TRACH NHIM CUA HQI BONG CAP TNH 

Biu 6. Thành vién Hôi dng cAp tinh CO trách nhim tham gia dAy dü cac 
buOi lam vic cüa Hôi dOng, truäng hqp yang mt phái báo cáo tnijc tiêp và duqc 
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s1r dng cüa chü tjch Hi dng. Các trách nhim khác theo nguyen tc t chirc, 
phwmg thic hoat dông cüa Hôi dông duqc quy djnh t?i quy chê nay. 

Diu 7. T Thu k Hi dng cp tinh có trách nhim tip nhn các tác 
phâm do Hi dông cap co s& de nghj dung theo co câu iái thuâng. Giüp Hi 
dông cap tinh phát hin các trix&ng hçrp vi phm quy chê trong qua trInh thâm 
djnh ho so. Cu the: Nhân ban các tác phâm dê cung cap cho các thành viên Hi 
dông nghiên cu, tham djnh; Tong hcip kiên thâm djnh cüa các thành viên Hi 
dông cap tinh và 1p ho so trIch ngang tác giâ, tác phârn dê nghj xét giái, thành 
tIch tác phârn, xêp hng giãi thi.r&ng; Chuan bj phiêu bâu cho các phiên hçp xét 
ch9n tácphâm; Lp báo cáo kêt qua dê nghj cüa Hi dông cap tinh trInh UBND 
tinh quyêt djnh tang thuô'ng. 

Chiro'ng III 
QUY TRINH XET TING GIAI THUONG 

Diu 8. Quy cách xét giãi thtr&ng 

1. Cim tác phm duc d nghj xét tang Giái thuàng VAn hc ngh thut 
Ché Lan Viên tinh Quáng Trj Ian tht'r II, nAm 2020 phâi có It nhât 2/3 so phiêu 
tan thành chçn vào các hang giãi. 

Hi dng cAp tinh bó phiu dng hay không dng vào các hng giái 
theo t' 1 2/3 tth len (Hi dông cap tinh có 13 thành viên, thI so phiêu tan thành 
phâi Co tIr 9 phiêu trâ len). Tru&ng hqp cac thành viên cO tác phâm dé nghj xét 
giái theo quy djnh không duçic bO phiêu, so phiêu tan thânh së duçic tInh 2/3 trén 
tong so thành viên bó phiéu bâu. Tnthng hqp có nhieu tác giá, tác phâm co trén 
2/3 phiêu bâu, thI cAn ctr vào khung giái thuông, lay so phiêu tü cao den thâp. 

2. Sau khi nghiên cCru, xem xét tác phAm và h so cAn thit, các thành viên 
Hi dOng ghi nhn xet, dánh giá cüa mInh cho t&ng ciim tác phâml tác giã trên 
bang danh sách tác phâm dir thi do Hi dông giãi thithng cung cap. 

Ni dung dánh giá cim tác phAm! tác giâ cOn có 2 phAn chInh: 

- V tu tuing, ni dung tác phm. 

- V chAt hrcTlg ngh thut. 

3. CAn cü vào s phiu xét ch9n các ci1m tác phAm dat  duçic, nu CO nhi&u 
c%Im tác phâm/ tác giá bAng phiêu xét chQn trong khunggiâi, Hi dông sê quy& 
dinh Ian cuôi cOng, nêu can thI tiên hAnh bô phiêu kIn lan 2 dôi vâi nhitng ci1m 
tac phâm do. 

Nhüng tác phAm không dü s phiu tan thành giai nhAt, thI dma xung 
nhOm giâi nhI dê xét cüng vài nhóm giãi nhI; nêu van không dü phiêu tan thành 
giai nhI, thI dma xuong nhóm giái ba dê xem xét. Không áp diing phép tInh 
ducrng nhién (Giái nhdt khong ductc thl during nhiên là giái nhI, giái nhI khóng 
ducrc thI during nhiên là giái ba). 
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4. Danh sách ciim tác ph.m duçic xét ch9n xp theo thr tr t 1 s phiu 
bInh ch9n. Lay các tác phm có t 1 so phiêu bInh ch9n cao theo cci câu giâi 
thisâng quy djnh tai Quy ché Giâi thx&ng Van h9c Ngh thut Chê Lan Viên 
tinh Quâng Trj ban hành theo Quyêt djnh so 17/2013/Q- ngày 
24/06/20 13 cüa UBND tinh. 

Nhüng tác phm không dixçc xét ch9n 1n nay vn duçic tham d xét chçn 
Giâi thu&ng Van h9c ngh thut Chê Lan Viên, tinh Quâng Trj trong các lan tiêp 
theo. 

Diu 9. Thôi gian tin hãnh xét chQn và trao thu&ng. 

1. Hi dng cp tinh t chrc xét chçn giâi thix&ng trong tháng 8/2020. 

2. Hi dng cp tinh hoàn thin h sv trInh IJBND tinh xem xét phé duyt 
tháng 9/2020. 

3. Sau khi duqc UBND tinh phê duyt, trong thai han  15 ngày k tü ngày 
niém yet cong khai, HOi  dông cap tinh sê tiên hè.nh to chirc tôn kêt trao giái 
Giâi thithng Van hçc ngh thut Ché Lan Vién, tinh Quâng Trj lan thu II, näm 
2020 vào tháng 10/2020.!. 

Hoàng Nam 
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