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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II - năm 2022 

 

 

 Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng Giải báo chí tỉnh 

Lạng Sơn (viết tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí lần thứ 

II - năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm 

báo chí đạt chất lượng cao trong năm; có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng 

góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội 

ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả 

nước có tác phẩm báo chí viết về Lạng Sơn. 

- Tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí 

trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Lựa chọn những tác phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu để đăng ký 

tham gia các giải báo chí toàn quốc. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Giải báo chí lần thứ II - năm 2022 đảm bảo đúng đối tượng, đúng 

quy định, tiết kiệm, hiệu quả.  

Giải báo chí phải được triển khai và phát động thành phong trào thi đua 

đến toàn thể các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và thông báo rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin của tỉnh, của các cơ quan 

báo chí, để đảm bảo từng hội viên hội nhà báo, từng người làm báo trong tỉnh và 

đông đảo người làm báo ngoài tỉnh biết và tham gia Giải báo chí. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên gọi của Giải báo chí 

Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II - năm 2022. 

2. Điều kiện, đối tượng dự Giải báo chí 

Theo Thể lệ của Hội đồng Giải báo chí tỉnh ban hành.  
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3. Tiêu chí đánh giá và các quy định cụ thể 

Theo Thể lệ của Hội đồng Giải báo chí tỉnh ban hành.  

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Phát động thi đua và truyền thông về Giải báo chí tỉnh 

Xây dựng và triển khai phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II - 

năm 2022 tại Chương trình trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I - năm 

2021. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai phát động phong trào thi 

đua trong toàn thể cơ quan để thực hiện viết bài, định hướng, giao chủ đề, 

khuyến khích tham gia dự thi Giải báo chí. 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về Giải báo chí tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ II trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các kênh 

thông tin của các cơ quan, đơn vị, qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức về Giải 

báo chí tỉnh đến toàn thể Nhân dân, đặc biệt là các nhà báo chuyên nghiệp và 

không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh để hướng đến tham dự Giải báo chí. 

2. Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí 

Hạn cuối cùng ngày 31/01/2022 (theo dấu bưu điện); thời gian xét chọn, 

thẩm định từ tháng 02 đến tháng 3/2022. 

3. Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí 

Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 02053.813.415; Email: 

langsonhnb@gmail.com. Hồ sơ dự Giải báo chí có thể nộp trực tiếp hoặc gửi 

qua đường bưu điện. 

4. Xét chọn sơ khảo 

Vòng sơ khảo tiến hành xong trong tháng 02/2022. Các tác phẩm dự Giải 

theo quy định sẽ được Ban sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm đáp 

ứng các tiêu chí của Giải, đưa vào vòng chung khảo. 

5. Xét chọn chung khảo 

Vòng chung khảo tiến hành xong trong tháng 3/2022. Ban chung khảo 

dựa trên kết quả tuyển chọn của Ban sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, 

lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Hội đồng Giải báo chí tỉnh xem xét, 

thống nhất và trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận. 

6. Công bố và trao Giải báo chí 

Lễ công bố và trao Giải báo chí tỉnh lần thứ II - năm 2022 vào dip̣ Kỷ 

niêṃ 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TIỀN THƯỞNG 

1. Cơ cấu, số lượng Giải báo chí 
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Gồm 1 Giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải Khuyến khích cho mỗi loại 

hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và 

ảnh báo chí.  

STT 

                           Xếp loại 

 

Loại hình, thể loại 

Giải A Giải B Giải C 

Giải 

Khuyến 

khích 

1 Báo in  01 02 03 04 

2 Báo điện tử  01 02 03 04 

3 Báo hình 01 02 03 04 

4 Báo phát thanh 01 02 03 04 

5 Ảnh báo chí 01 02 03 04 

Cộng 05 10 15 20 

Tổng số 50 giải thưởng 

 2. Tiền thưởng 

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của HĐND tỉnh về mức chi ngân sách để tổ chức Giải báo chí.  

 a) Giải A: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

 b) Giải B: 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng). 

 c) Giải C: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

 d) Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).  

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí tổ chức Giải báo chí tỉnh lần thứ II - năm 2022 từ nguồn ngân 

sách Nhà nước giao cho Hội Nhà báo tỉnh năm 2022 và nguồn tài trợ (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nhà báo tỉnh 

- Tham mưu giúp Hội đồng Giải báo chí tỉnh: 

+ Xây dựng phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II - năm 2022. 

+ Xây dựng thể lệ, hướng dẫn quy định cụ thể về tiêu chí, phương thức 

chấm điểm, xét trao Giải báo chí tỉnh lần thứ II năm 2022. 

+ Thành lập Ban chung khảo, Ban sơ khảo, Tổ giúp việc cho Hội đồng.  

 - Tiếp nhận, tổng hợp danh sách các tác phẩm, tác giả tham gia Giải báo chí; 

lập hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc tuyển chọn, chấm điểm vòng sơ khảo, 

chung khảo và xét, trao Giải báo chí. 
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- Căn cứ tình hình thực tế triển khai Giải báo chí tỉnh lần thứ I - năm 2021, 

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí tổ chức 

Giải báo chí lần II. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Lễ trao Giải 

báo chí lần thứ II - năm 2022; tổng kết đánh giá kết quả tổ chức Giải báo chí báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thông báo rộng rãi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung liên quan đến Giải báo chí. 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh; chỉ đạo Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tuyên truyền về Giải 

báo chí. 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của 

Giải báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí. 

3. Sở Tài chính 

Theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh trong 

việc chấp hành dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí Giải báo chí tỉnh lần 

thứ II năm 2022 theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. 

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Chỉ đạo công tác định hướng tư tưởng đối với các cơ quan báo chí. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 

tốt Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra. 

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh: Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo 

Lạng Sơn, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng và các cơ quan báo chí thường trú 

trên địa bàn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức phát động các phong 

trào thi đua sáng tạo báo chí chất lượng cao trong cán bộ, phóng viên, hội viên 

nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao hoạt động báo chí trong tình hình mới. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và trung 

ương về Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh lần thứ II - năm 2022, nhằm 

thu hút những người làm báo trong cả nước viết về Lạng Sơn. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc tổ chức xét chọn, chấm giải và đề xuất khen 

thưởng đối với các tác phẩm báo chí đảm bảo các tiêu chí đề ra.  

6. Các sở, ban, ngành khác, UBND các huyện, thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền về kế hoạch, phát động, thể lệ tổ chức Giải báo chí 

lần thứ II - năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; các bản tin, trang Web 

của các cơ quan, đơn vị mình. 
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- Phổ biến sâu rộng nội dung kế hoạch, thể lệ tổ chức Giải báo chí tỉnh lần 

thứ II - năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên 

và cộng tác viên các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho các tác giả, nhóm tác giả 

tham gia Giải báo chí. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch, Thể lệ tổ chức Giải báo chí tỉnh lần thứ II - năm 2022. 

Yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các thành viên Hội đồng Giải báo chí tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- TTXVN, Báo Nhân dân, Báo Tiền Phong,  

  Báo TN&MT, Tạp chí TH và Công luận,  

  Báo VOV, Báo Dân Việt tại Lạng Sơn; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (ĐDĐ).    

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
  

 

 

 

 

 


