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T chfrc Giãi báo chI v xãy diyng Dãng tinh Phil Th9 

Thrc hin K hoach  s 08-KWBTCTW ngày 25/3/202 1 cia Ban T chirc 
Trung uang ye vic to chirc Giâi báo chI toàn quOc ye xây dirng Dang Thông báo 
K& 1un so 1 94-TB/TU, ngày 09/4/2021 cüa Thixông trirc Tinh üy tai  bui lam 
vic vâi Ban biên tp Báo Phii Th9 v vic thirc hin Giâi báo chI v xây drng 
Dãng tinh Phü Th9, Ban Thung vi Tinh ñy ban hânh K hoach  t chi'rc Giái báo 
chI v xây drng Dãng tinh Phü Th9, ci th nhu sau: 

I- M1JC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIck 

- Tip tijc kh.ng djnh vj trI, vai trô và tam quan tr9ng cüa cong tác xây dirng 
Dãng, to sr quan tam hcrn nta cüa can b, dâng viên, quan chiing nhân dan trong 
tinh déi v9i cong tác xây dimg chinh dn Dáng, gop phan xây dmg Dang b tinh 
trong sch v0ng mnh. Dng thô!i, nâng cao han nta nhn th(rc cüa can bô, nhà 
báo, phóng viên, biên tp viên các cci quan báo chi và thu hut sr quan tam cUa toàn 
xã hi trong vic vi&, thirc hin sang to các tác pham báo chI v cOng tác xây 
dimg Dâng. 

- Dông viên, khuyn khIch di ngü phóng viên, nhà báo ngày càng có nhiu tác 
phm báo chI xuat sac; tr do, to dng 1irc thüc day vic tip tic nâng cao chat lixçcng 
tuyên tmyn cong tác xây dirng Dãng, gop phan xây dirng Dâng trong sch, vüng 
m?nh; không ngrng nang cao chat hxçnig di ngü cn b, dãng viên; nâng cao nàng 
lirc cam quyn cüa Dáng và chat 1ucmg hot dng cña ca h thng chinh trl trong tinh. 

- Tip tyc phát huy vai trô xung kIch trên mt tn3n tu tu&ng cüa cci quan báo 
chI và nhà báo, iaa 

11ju, chuyn tâi ting nOi" ciia can b, dáng viên và nhân 
dan gop kin xây dirng Dãng, xây drng chInh quyn; tham gia phông, cMng thaxn 
nh€ing, tiêu circ, day lüi sir suy thoái tu tu&ng chInh tr, dto dirc, li sng và nhüng 
biu hin "tir din bin", "tir chuyn hóa" trong ni bô, tao tiCn d bão ye vung chac 
nn tang tu tung cña Dáng; dau tranh phán bác các quan dim sai trái, thu dich, 
phãn dng, cüng c& tang cuông mi quan h rnáu thjt giUa Dáng vói Nhãn dan. 

- Thông qua giãi Báo clii ye xãy dimg Dâng tinh Phu Tb9 gop phân c vu toàn 
Dàng, toàn dan, toàn quân trong tinh chung süc, dông lông tip tiic dy mnh cong 
cuc xây drng, chinh dn Dãng; nãng cao näng 1irc lãnh dto và suc chin d*u cüa 
Dàng b, phát trin t chüc dãng và dãng viên; di mói phirang thüc lãnh dao cña 

sS KI-JJTU 

KE HOiCH 



2 

Dâng, xây dng h thng chinh trj tinh gçn, hiu hrc, hiu qua; n 1irc phn du 
thirc hin th.ng igi nhüng nhim vi trçng tâni cña cã nhim k' thrçc nêu trong Nghi, 
quyt f)i hi Dáng b tinh Phii Thç l.n thu XIX, nhim k' 2020-2025, gop phAn 
thirc hin th.ng lçii Ngh quyt D.i hi XIII cCia Dãng và các nhim k' tip theo. 

2.. Yen cu 

- Vic huông 1mg Giái báo chi v xây dimng Dáng tinh Phü Th9 phái tth thành 
mt hott dng Co nghia chInh trj sâu sic, Co tác diing thit thrc di vi cong tác 
xây d%mg Dãng, xây dirng h thng chInh tr; ducic trin khai dam báo thit thiic, 
hiu qua, rng khäp trong toan h thng chInh trj và cáo co quan báo chI cüa tinh, 
vn phông dai din, phóng viên thung trü cáo ca quan báo chI trên dia bàn tirih. 

- Là cc hi, diu kin d cáo tác già, tác phrn huO'ng 1mg Giài Blia lim yang 
toan quc hng nàm và cáo näm tip theo; dng thii, lira ch9n duçic nhttng tác 
phm báo chi xut sc nht d trao giài; ton vinh tao giã, tao phni dt giái, gp g, 
biu duang các t.p th, cá nhan din hinh tiên tin qua tao phm báo ohi tham dir giái. 

- Nâng cao oh.t luqng tuyên tmyn v xây dimng Dàng và h tMng ohinh trj 
cilia tinh trên các phuong tin thông tin di chilmg theo huóng kt hçp gifta "xây" 
và "chng"; trong do, 1y "xây" là ca bàn, chin lugc, lâu dài, 1y "chng" là 
nhim vi quan 1r911g, cp bach và thiimg xuyên; thiro hin t& phtro'ng châm "ly 
tIch 01rc dy lUi tiêu crc", "ly cái dçp dçp cái xu". Qua do, to hiu 1mg lantOa 

trong các co quan báo chi và toàn x hi. 

- Mi Co quan báo chI và nguôi lam báo cn hiu d1mng, chip hãnh nghiêm ohü 
truclng cüa Dáng v cong tác xây dirng Dâng, xây dmng h thng chmnh trj, chili 
dng, tIch c1rc barn sat oo sâ d kip thôi phan ánh k& qua cong tác xây dimng chinh 
dn E)àng & cáo dja phuong, doii vj. Trên cci s& do, phát hin nhân th m&i, din 

hInh tiêu biu d biu ducing; dng th&i, d.0 tranh, phê phán nhng khuy& dim vi 

phm, nhüng vn d cOn tn ti, hn cii. 

- Lima ch9n dugo nhung tao phâm báo chI xut sac, co nhiu dóng gOp trong 
cOng tác tuyên truyn v cong tao xây dirng Dàng, xây dimg h thng chmnh tn, d 
biu duong, khen thu&ng, trao giãi; tilt d, 0h9n 19c các tao phm báo chI có chit 

luçing cao g1mi tham dim Giãi blia 1im yang. 

II. NQI DUNG 

1. V ten g9i: Giài báo chI v xây dimg Dâng tinh Phü Thç. 

2. Don v chü trI to chfrc Giãi: Ban Thu&ng vi Tinhüy. 

3. ThO'i gian thic hin: 

Giãi báo chI v xây dmng Dàng tinh Phñ Th9 ducic th chlrc vào dip  k nim 

thãnh 1p các Ban xây dimng Dang và Vn phOng cap üy; hang näm có so k&, 1ra 
ch9n và trao giâi dôi vâi cáo tác phâm tharn dr có ch.t luçmg cao vào tháng 10 dip 
k nim thành 1p các ban xây dimng Dàiig và Van phOng cp üy. Tru&c mat, Giái 
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Báo chI v xây dirng Dãng tinh Phii Th9 1tn thu nh.t nàm 2021 duqc phát dng tü 
ngày 14/10/2021 và kt thüc trao giài truOc ngày 14/10/2022. 

4. Ni dung trn khai: 

Giài di.rçc tuyên ch9n và trao cho các tác già (nhóm tác giâ), tác phm báo chi, 
the Co quanbáo chI, Hi nhà báo, các Co quan thuc các c.p ñy tiêu biu trong chi 
do thçrc hin có nhiu dóng gop trong cong tác xây dçmg Dãng và có nhiu tao 
phm xut sc vi& v xây dirng Dáng trên các mit: Chinh trj, tLr tithng, do due, t 
chüc và can bi, thuc cáo lTnh viTc cOng tác t chirc, tuyên giáo, kim tra, dan vn, 
di ngoai, phông, chông thàm nhQng, tiêu crc... vói nhüng trçng tam: 

- V cOng tác h90 t.p, ph bin, quán trit và thirc hin Nghj quyt Dai  hi lan 

thu XIII cüa Dâng và Ngh quyêt Dai hi Dàng các c.p tinh Phi Th9 nhim k' 

2020-2025, dua Nghj quyt vào cuc séng. 

- COng tác kin toàn t chüc b may nba nithc trên dja bàn tinh. 

- Vic cii th hóa Nghj quy& Dai  hi ian thir XIII cüa Dáng và Nghj quyk D.i 

hi Eàng cáo cp tinh Phü Th9, nhim k' 2020-2025 và trian khai t chue thue 
hin các Nghi. quy&. N]ittng nhim vii trgng tam, giãi pháp phát trin, dim mOi, 

sang tao, dt phá trong cong tao xây dirng Dàng. 

- Tiêp tic bào v nn tang tu tixO'ng cña Dâng theo tinh th..n Nghi, quyk s 35-
NQ/TW ngày 22-10-2018 cüa B ChInh trl khóa XII. TIch circ du tranh cMng 
"dik bin boa bInhtt; phãn bác cáo quan dirn sai trái, 1un diu xuyên tac  cüa các 

th 1rc thu djch chia rê khi d.i don k& dan tc, ha thp vai trO länh dao  cüa 

Dâng déi vói vic phát trin dt rnthc và hi nh.p quc th eüa Vit Nam. 

- Xây dirng IDãng v dao  due và thirc hin các quy djnh v nêu gucrng cüa can 
b, dâng viên; thrc hin Nghj quyt Trung uong 4 (Khóa XI, XII, XIII) g.n vói 

th1rc hiii Chi thi. s 05-CT!TW eüa B ChInh trj v dy manh  vic hge tap, lam 

theo tu tuOng, dao  due, phong each H ChI Minh; cong tao phông, chng tham 

nhQng, lang phi, tiêu circ, chy chuc, chy quyn, "igi ich nhóm't... 

- Tuyên truyn, ph bin các nghj. quyt, chi thj, kt 1u.n, quy dijnh, huóng 
dn cüa Trung uang Bang. TInh hInh và giài pháp nâng cao cht luçrng h9c tap, 
quán trit the nghj quyt cüa Bang; nâng cao chit hrcing nghiên cüu và hçc t.p l 

1un chInh trj trong can b, dãng viên. 

- Giâi thiu nh&ng each lam mdi, sang tao,  dam nghi, dam lam; gixang din 
hInh tiên tin; hiu qua trong bce tap, quán trit, t chue th'rc hiên cáo nghi quyt 
cüa Bang trong tinh, cong tác giáo dic l 1u.n chinh trj, nghip v11 cong tác dãng 
cho can b, ding viên, nh.t là c.p üy viên co s&. 

- Vic dOi mói ni dung, chixcing trInh, phuong pháp giáo dic 1 1un chInh trij 

theo hithng khoa hoc, sang tao  và hin dai. 

- Vic th boa và t chüc thirc hin các nghj quy& cüa Dng. 
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- V& tip tiic di m&i cong tác can b; thirc hin tinh giãn biên ch và Ca câu 
lai di ngü can bei, cong chrc, viên chüc theo Nghi, quyt s 39-NQ/TW ngày 

17/4/20 15 cüa B Chinh tri (Khóa XI). 

- V tip t1ic xay drng h thong chinh trj tinh gçn, ho.t ding hiu hrc, hiu 
qua và nãng cao cht lucng, hiu qua hoat dng cüa các dan vj sr nghip cong l.p. 

- V nâng cao chat luçing t chirc Ca s& dàng và di ngü dãng viên thrc hin 

Kt 1un s 38-KL/TW ngày 13/11/2018 cüa B ChInh trj và Chi thj s 28-CT/TW 

ngày 21/1/20 19 cüa Ban BI thu Trung uang Dãng khóa XII. 

- Vic thirc hin các nguyen t&c, quy dnh cüa Dãng v tè chixc và sinh hot 

dãng; nhiTng vn d v thi hành Diu 1 Dàng. 

- V sir guang mu nêu guang, chp hành tuân thee pháp 1u.t, k cuang, thc 

hành dan chü cüa cp üy, t chirc dàng, chinh quyn, M.t trn Tè qu& và t chirc 

chInh trj - xà hi các cp, cüa can b, dàng viên trên dja bàn tinh; cong tao "Dan 

4n khéo", "Dan vn chInh quyên". 

- V tang cithng xây drng kh& dai doàn k&, thng nh.t trong Bang; cirng c 

lông tin và sir g.n bó cüa Nhân dan vâi Dãng, Nba nuóc và ch d xä hi chü 

nghTa; phát buy vai trô ci:ia Nlian dan trong xây drng, chinh dn Bang... 

5. V di tu'yng tham diy giái: 

- Vê tác giá: 

M9i cong dan Vit Nam có tác ph.m báo chI tuyên truyn, phãn ánh v cong 

tác xây drng Bang ci:ia tinh duçic däng tâi, phát song trên cáo 1o.i hInh báo chI 

(báo in, báo din tir, phát thanh truyn hInh) tinh Phü Thç và Trung ucing. Tác giã 

tharn dir giài không vi phrn cáo quy dnh v d.o düc, ngh nghip cüa ngui. lam 

báo Vit Narn, không vi phrn Lu.t háo chI, LuQt s& hru trI tu và các quy djnh 

khác cüa pháp 1ut. 

- Vtdcphâm: 

Là cáo tác phâm báo chI thuc t.t cà cáo loai  hinh: Báo in, Báo din tCr, Phát 

thanh truyn hInh, Anh báo chI d dugc däng, phát trên các 1o.i báo chI do cáo Ca 

quan Nhà nithc có thm quyn (B Thông tin và Truyn thông) cp phép. Các tao 

phm báo chi phài dam bào tInh chân thirc, có sue thuyt phic, lan tôa, duçic du 

1un và nhân dan dng tInh, dánh giá cao; phiic vçi t& Cong tao thông tin, tuyên 

truyn v cong tao xây dimg Bang và h thng chInh trj. 

Nhttng tao phm dã ducic trao giài thithng & các cuc thi báo chI cüa Tinh và 

Trung ucing vn ducic quyn tham dir Giài báo chI v xây drng Bang tinh h.ng 

näm nhimg cAn ghi rô mrc giãi và do ca quan nào t chüc giãi. Riêng v&i các tác 
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phm d dat Giãi Bia 1im yang và Giãi báo chI Quc gia vit v xây dirng Dàng, 

Ban t chi'rc giâi se d xut khen thu&ng bang hInh thirc phñ hqp. 

III. AN Clii )3O GIA!, C( QUAN THIJ1NG TRIIC GIAI 

1. Ban CM to Giãi: Do dng chI Phó BI thr Thuing trirc Tinh üy lam 

Tnthng Ban chi d.o; dng chI Uy viên Ban Thu&ng vi Trumg Ban To chirc 

Tinh iXy lam Phó Trtthng ban Thtrng trçrc Ban Chi dio; dng chI Uy viên Ban 

Thumg v - Trithng Ban Tuyên giáo Tinh üy lam Phó Tnrômng Ban CM dao;  các 

thãnh viên Ban chi dao  gm lãnh 4o các co quan: Ban T chüc Tinh üy, Ban 

Tuyên giáo Tinh üy, Co quan Uy ban Kiêm tra Tinh üy, Ban Dn vn Tinh iXy, Ban 

Ni chinh Tinh üy, Van phông Tinh ñy, các co quan Báo cM và mt s6 Ca quan, 

ban ngnh lien quan. 

2. V thôi gian, s hrqng, giá frj giãi thtr&n, hInh thIrc khén thir&ng: 
Thuchin theo Th 1 Giài cüa Ban t chc Giâi. 

3. Co quan thir&ng trrc giãi: Ban To chirc Tinh üy. 

IV. sO LTJ'QNG, GIA TR GIAI TIItJNG 

1. So Iuqng 

a) Dô'i vâi ta'cphám: Co 01 giãi dc bit; 02 giãi A; 03 giâi B; 04 giâi C và 05 

giái khuyên khICh. 

b) £)Ô'i vâi tçip thê: Ban t chüc sê xem xét trao giài cho co quan, don vj Co 

tMinh tich tiêu biu trong cong tác lnh dao,  clii do, t chüc trin khai thirc hin, 

hu&ng ng tich CrC cuc thi Giãi báo cM v xây dirng Dãng tinh PhiX Th9 h.ng nm. 

c) Di vái Nhà báo. Trong diu kin cii th s xem xét, lira ch911 d vinh danh 

01 nhà báo tiêu biki. 

d) Di vái nhán vt tiêu bku: La ch9n d vinh danh 01 nhân vat tiCu biu. 

d) Dó'i v&i tác giá cao tui và Ire tudi. Lra chçn 01 táC giâ cao tuôi; 01 tác giâ 

tré tui d khen dng viên khIch 1. 

(Di vâi nhà báo tiêu biu, nhân 4t tiêu biu së xern xét trong diêu kin ci 
th và qua trInh cng hin, không nht thit thirc hin hng nàm). 

2. Giá trj 
a,) Dái vái tác phm: Giài D.c bit: 50 triu dng; Giái A: 30 triu dng; 

Giãi B: 20 triu dông; Giài C: 10 triu dng; Giãi Khuyn khich: 03 triu dng. 

b) Dc4i vâi tp th: 05 triu dMg. 

c) Dó"i vó'i Nhà báo: 03 triu dng. 

d) Ddi vói nhân vt tiêu bié'u: 02 triu dng. 
e) Ddi vâi tác giái cao tuci, tré tuó'i: 02 triu dng. 
3. HInh thfrc khen 
Giy chüng nhn cüa Ban t chi.'rc Giãi va tin thu&ng kern theo. 
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4. Cong b và trao Giãi 
L cong b và trao Giái báo chI v xây drng Dãng tinh Ph'(i Th9 duçic to chüc 

vào djp kr nim thành 1p các Ban xây drng Dàng và Van phông cp üy (djp tháng 
10 hang nãrn). 

IV. TO CHI5'C TI1I'C HIN 
1. Ban To chfrc Tinh üy 
- Là ca quan thu&ng trirc Giái báo chi v xây dirng Dãng tinh Phü ThQ. 
- Phi hgp vâi các cci quan lien quan xây dmg: K hoach  t chirc giãi; Th 1 

giài báo chI v xây dirng Dáng; các quyt dnh thành 1.p Ban chi dto, Ban giám 
khão; Ban thu k; To giüp vic..., t chüc tuyên truyn v Giãi; huàng din, cung 
c.p thông tin v các linh virc cOng tác xây dirng Dãng, các guang các tp th& cá 
nhân din hInh, các giãi pháp, cách lam hay, mô hInh mcci... trong cong tác xây 

drng Dang a các dja phucing, dan vj; to diu kin d phóng viên, cong tác viên 
vi&, sang tác các tác phm dir thi. 

- Phi hçip vri Ban Tuyên giáo Tinh ñy, các co quan có chüc näng trong vic 
chi dao, theo dôi, kim tra, don dc vic trin khai hithng irng, tham gia Giãi trén 
dja bàn tinh. 

- Là dâu mi nhn tác phm do các tác già gri v tham dr Giài; tp hçip, phi 
hap vâi các cci quan có lien quan thm dnh, hra ch9n các tác phrn trInh Ban t 
chüc Giãi. 

- Phi hap vâi các don v có lien quan tè chfrc L cong b và trao giâi. 
2. Ban Tuyên giáo Tinh üy 
- Thc hin chi'rc nng nhim vii theo sir phãn cong cüa Tri.rang Ban clii do giãi. 

- Chü trI, ph& hap v&i các cci quan có lien quan chi do lam tt cong tác tuyên 
truyn, theo dOi, kim tra, don dc vic trin khai huO'ng Crng, tham gia Giài. Phi 
hap vói Ban T chCrc Tinh üy ciii th hóa các ni dung tuyên truyn trong tirng qu, 
nm và phü hap vol trng loai  hInh báo chi d trin khai theo k ho.ch; djnh k' giao 
ban báo clii chi dto Hi Nba báo tinh, các ca quan thông tn báo chI kim dim tin 
d thic hin, dánh giá v cOng tác tuyên truyn gn vol vic djnh hu&ng ni dung 
sang tác các tác ph.m báo chI, ci can b tham gia Ban giám khâo, t giüp vic Giài. 

3. Các ban xây dng Bang, Van phông Tinh üy 
- Thirc hin nhim vi do Truang Ban chi do giãi phãn cOng. 
- Các ban xây dmg Dang phi hap vol CáC ca quail lien quan chi dao lam t& cOng 

tác tuyên truyn, theo dôi, ki&n tra, dOn dc vic trin khai huang üng, tham gia Giài. 
- Van phông Tinh üy chü trl, phi hap vol các ca quan lien quan thm dnh 

kinh phi và các diu kin dam bâo cho vic trao giãi. 
- Phân cong lânh do và can b tham gia Ban Chi 4o và Hi dng chm giài, 

Ban giám khào khi duçic d nghj yêu cu tham gia. 
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- Tao ctiêu kin thun igi cho phóng viên trong vic djnh hung tuyên truyn, 
tác nghip. 

4. Các huyn üyq  thãnh üy7 dãng üy tryc thuc Tinh üy; Mt trn To 
qu6c và các doàn the chinh trj - xä hi tinh 

- Thông tin, tuyên truyên, ph biên rng rãi Giâi báo chI ye xây dung Dãng 
tinh Phi Th9 dn các tp th& cci quan và cá nhân can b, dàng viên, cong chiic, 
viên chirc tai  ca quail, dan vj; dng viên, khuyn khich can b, dàng viên, don 
viên, hi viên và các tng lOp nhân dan tIch circ hu&ng i'rng tham gia Giài; phát 
dng các phong trào thi dna yêu ni.rOc, tIch c1rc tham gia xây dimg Dàng và h 
thng chInh tr trong s.ch, vüng mnh. 

- Chü dng giOi thiu, cung cp thông tin và tao  diu kin cho phóng viên, nhà 
báo, cong  tác viên các Ca quan báo dii thâm nhp thrc t d có tu 1iu v nhüng 
cách lam hay, mô hInh mOi, sang tao,  giám nghi, giám lam, hiu qua... lien quan 
dn các ni dung cüa K hoach nay tai  các dja phuung, dan v; tü do sang tao  các 
tác phm báo chI tham dir Giãi. 

5. SO Thông tin và Truyn thông 
- Thirc hin chüc näng, nhim vii do TruOng Ban chi dao  giãi phân cong. 
- Phi hçp vOi Ban To chirc Tinh Oy, Ban TuyCn giáo Tinh Oy chi dao,  djnh 

huàng các Co quan báo chI cOa tinh d.y manh  tuyên truyên, huOng üng Giái báo 
chi ye xây dirng Dâng tinh PhO Th9. 

- Chi dao  däng tãi Th l Giài báo chi v xây dimg Dang tinh Phi Thç trên 
Cng Thông tin - Giao tiêp din tir tinh và các trang thông tin din tCr tng hcip, cac 
bàn tin, h thong thông tin co sO trên dja bàn tinh. 

- Ph& hçip vOi the co quan báo chI Trung uo'ng có hçip tác truyn thông vOi 
tinh, các ca quan báo clii có van phông dai  din, phóng viên thithng trü trên dja 
bàn tinh d.y manh  cong tác tuyên truyên v k qua cong tad Xây dirng Dàng cüa 
tinh d có nhiêu tác ph.m báo chI xuât sac tham dir Giãi, c1r thành viên tham gia 
Ban giám khào, t giiip vic Giãi. 

6. Sô Van hóa - Th thao Va Du ljch 
Chi 4o, huOng dn lam t& Cong tác thông tin c dng trirc quan, nht là trên 

pa-nO, áp-phich, bang-rOn; dng thai, chi dao  t chirc trin lam, thi sang tác, dan 
dmg quàng bá các tác ph.m v cong tad Xây dimg Dàng cüa tinh. 

7. Báo Phil Th9, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Cng thông tin 
then hi' tinh 

- Thc hin chirc näng, nhim vi do TruOng Ban chi dao  giài phân cong. 
- Ph bin, quán trit v Giái báo chI ye xây dimg Dàng tinh Phü Th9 tOi can 

h, phóng viên, cong tác viên cüa don vj; dang tãi, phát song Th l giái trên cac 
n phrn báo clii, chuong trinh phát thanh, truyn birth, báo din tO yà Cng thông 

tin din tO tinh. Phân cong nhà báo có uy tIn tham gia Hi dng chm giãi báo chi 
v xây drng Dãng tinh PhO Thç. 
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• - B trI tang cithng th?i lucmg, dung luçmg, ni dung tuyên truyên, thông tin 
thu&ng xuyên, hçp 1 v K hotch t chirc, Th 1, các thông tin lien quan v Giái 
báo chI v Xây dimg Dáng tinh Phü Th9 dn các ca quail, dan vj, dja phucing và 
dông dâo can b, dáng viên, nhân dan trong tinh d huô'ng 1mg tham gia. 

- Quán trit, phân công, giao nhim vi và to mci diêu kin thun lçii d can 
b, phóng viên, biên tp viên tich ci.rc hithng 1mg tham gia Giãi vâi các tác phm 
duçic du tu cong phu, tam huyt, có chit luçmg cao, mang tInh thai sr, gn vOi 
thrc tin cOng tác xây drng Dáng tinh, dr thành viên tham gia Ban giám khão, t 
giñp vic Giãi. Riêng Dài Phát thanh và truyn hInh tinh h.ng näm phi hçip vói 
các co quan lien quan xay dimg chucing trInh, kjch ban 1 trao giâi và t chüc sir 
kin trao giâi, dam bão trang trng, thit th%rc, hiu qua Va an tiiçlng. 

8. Hi Nhà báo tinh, Hi Van h9c Ngh thut tinh 
- Thi:rc hin nhim viii do TrLr&ng Ban chi do giãi phãn cong. 
- Chi d.o các chi hi tang crng thông tin, tuyên truyn sâu rng trong hi 

viên v Giâi báo chI v xây dmg Dâng tinh Phü Th9; c vu, dng viên hi viên, 
phóng viên, nhà báo, cong tác viên tIch d1rc tham gia Giãi. 

Ban Thing vii Tinh üy yêu cu các cp üy, t chüc dáng, co quan, dan vj, 
dja phucmg nghiêm tñc trin khai thrc hin K hoach  nay. 

Noi nhân: TIM BAN THTRNG VU 
- Ban T churc Trung ircyng (b/c), 
- Ban.Tuyên giáo Trung iscmg (b/c), 
- Thirng trirc Tinh üy, 
- Các dlc Uy viên BTVTU, 
- Các ban XD Bang, VP Tinhüy, 
- MTTQ, các doan the CT-XR tinh, 
- S Thông tin và Truyên thông, 
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, 
- Sâ Van hóa, the thao và du ljch, 
- Báo Phü Thç, 
- Cong giao tiêp din tr tinh, 
- Các huyn, thànhñy, dàng üy trirc thuc Tinhüy, 
- Các ca quan báo chI cüa tinh, 
- Hi VHNT tinh, Hi Nhà báo tinh, 
-LuuVT. 

PHO BI THLr 

Hoàng Cong Thüy 



TIJIA L 
Ip iiye xây dijng Bang trnh Phu ThQ 

(Ban hanh / tKJioick1ó/S -Kil/TU, ngay2.i/'fc'/ 2021 cua BTV Tznh uy) 

Biu 1. Tg9L.GiaV 
Giãi báo chI v xây drng Dàng tinh Phü Th9 do Ban Th.r&ng vi Tinh u th 

chüc, nhim hu&ng rng Giãi báo chI toàn quc v xây dirng Dáng - Giái Büa lim 
Vàng do Ban T chüc Trung ro'ng ph& hcp Báo Nhân dan, Tp clii Cong san, Dai 
Truyên hInh Vit Nam và Hi Nhà báo Vit Nam to chirc. 

Diu 2. Mite dIch, nghTa 
- K1ing djnh thx&ng li, chü traang dung d.n cia Dãng; vai trô và t.m quan 

tr9ng ciia cong tác xây drng Dãng, xây dirng h thing chInh tn; sir quan tarn, üng 
h cüa can b, dãng viên và nhân dan dôi vi cong tác xây drng Dâng, xây dmg 
h thng chInh trj trên quê huang D.t To. 

- Tao sir dng thun cao trong can b, dãng viên và nhân dan, tao  din dan d 
nhan dan tich crc tham gia xây dirng Dàng, bào v n&n tang tu tuO'ng cüa Bang, ding 
thji lam tht bai  am mu'u din bin hôa bInh, bao  loan 1t d cüa th lirc thii djch. 

- Giái dành d trao cho các tp th, cá nhân nhân 4t tiêu biu trong vic tham 
gia hithng 1rng Giãi báo chI v xây drng Bang tinh Phü ThQ; vinh danh các tác giã, 
nhóm tác già, tao phm báo chI xut sac viêt Ye cOng tác xây dirng Dàng, xây dirng 
h thing chmnh tri trên dja bàn tinh. 

- Nâng cao nhn thüc trách nhim cña can bt, dàng viên và nhân dan v cOng 
tác xây drng Bang, xây dirng h tMng chInh trj, gop ph.n xây drng Bang trong 

sach, vrng manh  v chInh trj, tu tu&ng, t chirc và dao  dirc; tip tiic di mói 
phuong thirc lnh dao,  nâng cao n.ng lrc cm quyên cüa Bang và chit hxçing hoat 
dng cña h,thông chInh tn. 

- Nâng cao ch& hrçng. tuyên truyên ye xây drng Bang trên các phuong tin 
thông tin dai  chüng, gop phâ.n nâng cao hon nUa nh3n thiic. cüa can b, dàng viên 
và sir quan tam cüa toàn xã hi trong vic tuyên truyn v xây d%rng chinh dn 
Bang, xây dirng h thông chinE tr trên dja bàn tinh. 

- Ghi nhin và ton vinh tao già, nhOm tác già có tao phm báo chi xut s.c tiêu 
biu và nhmg tp the, cá nhan có nhiu dóng gop trong hoat dng tuyen truyn v 
xây drng Bang, xây d'çrng h théng chInh trj, các nhân 4t báo chI tiêu biu. 

Biêu 3. Phm vi, dôi twçng áp ding 

1. Th 1 nay quy djnh ye ten gçi, m1c dIch, nghia, tiêu chu.n, diu kiên, 

th loai,  tiêu chI xét ch9n, cci câu giâi thithng, müc thuing, h so, quy trInh, thu 
tic, Hi ding chm giái (Ban giám kháo), kinli phi và cách thirc t chüc Giài báo 
chi v xây drng Bang tinE Phii Th9. 

2. Các co quan thông tan báo chf, can b, dãng viên và nhân dan trong và 
ngoài tinh có tác phâm báo chI viêt v cong tác xây dirng Bang, xây dirng h thong 
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chInh trj cña tinh Phü Th9 phü hçTp vi tiêu chI cüa Giãi du Co quyên giri tác 
phm tham dtr. 

3. Tác phmIchüm tác phm (sau day gi chung là tác ph.m) tham gia Giái là 
nhUng tác phm vit v cong tác xây dmg Dàng trên da bàn tinh Phü Th9 và phài 
&rçYc däng, phát trên các loi hinh báo chi trong và ngoài tirih Ph(i ThQ (báo in, báo 

din tü', phát than/i, truyên hInh) do cci quan Nhà nu&c có thm quyên cap phép 
hot dng và dam báo th'ing quy djnh v tlthi gian dng, phát song; có hiu qua xã 
hi cao, ducic du lun xä hi thra nhQn. Hang näm Ban to chüc giài së djnh hix&ng 
chü d tuyên truyn cüa giâi. 

Diu 4. Quy djnh v tác giã, s luçng tác phm tham dr 

1. Mi tác giâ ho.c nhórn tác già chi diiçic chçn 01 tác phm ph'à hçip vâi quy 
dinh cüa Giái d tham dr. Nêu tãc già dã có tác phm riêng cüa mInh, dông thxi 
tham gia nhóm tác giã sang tác tác phm khác thI diiçic ch9n them tôi da 01 tác 
phm khác. 

2. Tác giâ hoc nhóm tác già có tác phm gui dir Giài không dugc vi phm các 
quy djnh v do düc ngh nghip cüa ngi.r?i lam báo Vit Nam, khOng vi ph.m 
Lu.t Báo chI, Lut S& hitu trI tu và các quy djnh khác cCia pháp lut. 

3. Ye tác giâ cao tui và tré tuôi: 
Tác già cao tui là ngui Co tui dôi cao nh.t trong tng s ngui tham dir 

giài (theo CMND, CCCD hoc giy khai sinh gc). 
Tác già tré tui là ngui có tui di thp nht trong tng s6 ngui tham dir 

giài (theo CMIND, CCCD hoc giy khai sinh gc). 

Diêu 5. Tiêu chI xét trao giái 

1. Tiêu c/il chung 

a) Tác phm báo clil duçic trao Giài báo clii v xây dçrng Dãng tinh Phü Th9 là 
nhctng tác phâm bang tiêng Vit däng, phát trên các 1oi hmnh báo chI (báo in, báo 
din tCr, phát thanh, truyên hInh, ...) ducic phát dng vào djp k nim thành l.p các 
ban xây drng Dàng và Van phOng cp üy (tháng 10 hng n.m). Truc mit, Giài 
báo chI ye xây dirng Dâng tinh Phñ Thg lan thu nht nàm 2021 duçic phát dng tr 
ngày 14/10/202 1 và kêt thiic ngày 14/10/2022. 

Nu tác phrn nhiu kS'  thI dn thii hn np tác phm phâi däng, phát xong 
toàn b tác ph.m Va có it nhât 2/3 so tãc phm däng, phát trong khoâng th?yi gian 
nêu trên. 

b) Tác phm ducic xét trao Giâi phài là nh&ng tác phrn bão darn tinh chan 
thrc, chInh xác, khách quan, có dnh hu&ng tu tix&ng chInh tri dung d.n. Ni dung 
tác phm phâi nêu ducic nhutng v.n dê mâi v cong tác xây dmg Dãng, xây dirng 
h thng chInh trj và dang ducc du lu.n xã hi quan tam; có tInh phát hin, tng 
kêt hoc huóng dn dir báo có tInh thuy& phitc và hiu qua xa hi cao; CO. phwmg 
pháp the hin hap dan, sang tao; có tác dng tIch circ phiic v1 cong tác xây drng 
Dãng, h thong chInJa trj. 
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c) Nhttng tao phâm dà duqc trao thu&ng & cáo giãi báo chi trong Tinh và 
Trung ucmg van ducc quyên tham dir Giài báo cM ye xây dirng Dàng tinh hang 
nàm nhirng cn ghi r6 mirc giâi, thM gian t chirc giài và do co quan nào t chirc 
giái. Di vi các tác ph.m däi dt Giái Bia 1im yang và Giãi báo chI qu& gia vit 
v xây d%Tng Dáng, Ban t chirc giài sê dê xuât khen thiiô'ng bang hInh thc phü hqp. 

d) Các th loai và loai hInh báo chI ducc xét trao giái: 
- Loii hInh: Báo in, Báo din tr, Phát thanh, Truyn hInh. Anh báo chI, 

- Th loai: Bài phàn ánh, phông v.n, ghi chép, bInh lun, chuyên 1un, phóng 
si, k sir, diu tra, phiin tài lieu, ânh báo chI. 

e) Tao phm dirge xét Giái phài dam bão không có vi pham v bàn quyn k 
tr thôi dim cong ho. 

f) Tác phâm không dirge xét: 
- Lo.t bài ghép tr nhthig bài dc 1p cCia các tao già dmg ten riêng lé & các 

thii dim dàng báo khác nhau, không có ten bat  bài. 

- Các tác ph.m dang ch dánh giá và k& lu.n cüa cáo CG quan có thm quyên. 

- Cáo tao phm mang tInh hu cu (nhu tiu phm, câu chuyn van ngh, phim 
ti-uyn, câu chuyn truyên thanh...). 

2. Tiêu chi riêng d4i vó'i 11mg loii hlnh báo chi 

a) Báo in 
- Mi tao ph.m là mt bài hoc mt bat  bài (khong qua 05 k) cüa ciing tác 

gin hoc nhóm tao giâ cling dirng ten, v cüng mt sr kin, efing mt d tài và thiro 
hin bang cfing mt th loai  báo chI. 

b,) Báo din tt 

Tác phm tham dr Giâi phài là tao phm sang tao  ln du, thrc hin riêng cho 
báo din tfr; khOng xét nhng tác phâm lay tfr báo in; th hin dirge dc trung cüa 
báo din tcr, bao gm Ca CáC san phârn da phuong tin. Mi tác phm là môt bài 
hoc mt bat  bài (khong qua 05 k) duói hInh thüc thông tin van bàn, am thanh, 
hinh anh hoo da phuang tin cüa cing tác già hoc nhóm tác gin cüng dfing ten, 
v cüng mt sir kin, efing mt d tài. 

c) Phát thanh 

- Mi tác phm phái là mt bat  phóng sir, k sir, bài vit phãn ánh (không qua 
05), hoc mt boat chumig trinh phát thanh (khong qua 05) v mt chñ d& sir kin 
phát mt kS'  hoc nhiêu kr. 

- Tao phm phài th hin dirge dc trirng cüa báo phát thanh là am thanh rö 
rang, tiêng nói nhãn vat, tiêng dng, am nhac bào dam chat luqng. Th&i luqng: Ti 
da 60 phütltác phm. 

d) Truyn hInh 

- Mi tao phm phài là mt hoc mt bat  phóng sir, k sir chuyên d, phim tài 
1iu (khong qua 05 phóng sw), mt hoc mt bat  chung trmnh truy&n hlnh (khong 
qua 05 chiwng trinh) v mt chü d, sir kin. Th?ii 1ugng: Ti da 60 phütltáo phm. 
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- Tác phm phái th hin duçic dc tnmg cüa báo hInh là hmnh ánh dng. K 
thut hInh ành, am thanh phài dt yêu câu chat hrqng, ni dung hap dan và bâo 
dam dung nhi.r chucing trInh dã phát, không duçc dimg hmnh 1ti. 

e) A'nh báo chI 
- Tác phm ãnh bao gm ành don, chàrn ành hoc phóng sr ành ye mt nôi 

dung dàng báo có nhiu ãnh (chi tuyn chpn mi nhóm ánh hoc phóng s1r ãnh 
không qua 10 ãnh) dàng trên cüng mt s báo hoc cñng thôi dim xut ban (dôi 
v&i báo d14n tfx). 

* Lwu j5: Tru'&ng hQp dgc bitt  vu'çlt 5 lcj) hoc hInh t1nc the hin mó'i tgi die2m 
a, b, c, d nêu trên, Ban td chic Giái sê xern xét ci.i thé. 

Diu 6. Co cu giãi và hInh thfrc khen thtr&ng 

1.Co cu giãi 
a,) Giái chInh thic: Di vth tác phm Co 01 giái dc b14t; 02 giài A; 03 giài B; 

04 giài C và 05 giài khuyên khIch. 

b) Giái phy: Di vth tp th& Ban t chüc sê xem xét trao giài cho tp th có 
thành tIch tiêu biu trong cong tác lãnh d.o, chi do, tè chrc trin khai thrc hiên, 
hu&ng 1mg tIch circ cuc thi Giái báo chI ye xây dirng Dãng tinh Phü Th9 hng näm. 

c) Di vó'i Nhà báo: Trong diu kin ciii th sê xem xét lira ch9n d vinh danh 
01 nhà báo tiêu biu. 

d) Doi vài nhdn vt tiêu biêu: Lira chon d vinh danh 01 nhân 4t tiêu biu. 
d) Dô'i vó'i tác giá cao tudi và tré tuo2i: Lira chçn 01 tác giã cao tui; 01 tác già 

tré tui d khen dng viên khIch 14. 

(Di véci nhà báo tiêu biu, nhân 4t tiêu biu sé xem xét trong diu kin ciii 
th và qua trInh cong hiên, không nhât thiêt thirc hin hang närn). 

2. I1inh thfrc khen thff&ng 
Giy chlmg nhn cüa Ban t chlrc Giài và tin thuô'ng kern theo. 

3. MIrc tiên thir&ng 
a) £ki vó'i tácphirn 
Giài D.c b14t: 50 tr14u dông; Giài A: 30 tr14u  dng; Giái B: 20 tr14u dng; 

Giãi C: 10 tr14u  dng; Giài Khuyn khich: 03 tr14u dng. 

b) D6i vói tip thL 05 tr14u dng. 

c) Di vái Nhà báo: 03 tr14u dng. 

d) Di vái nhân vuI lieu biu: 02 triu ding. 
e) Di thi tác giá cao tu6i, ire tui: 02 tr14u  dng. 
* Thy t1mng diêu kin ci the, các Ban xây dmng dâng tinh và Van phông Tinh 

üy có the sê trao giài cho các cá nhân có tác phm vit v lTnh vrc cüa ngnh mInh. 
Diêu 7. Ban Chi dao Giãi 

7.1. Ban Chi do Giâi báo clii v xây dimng Dàng tinh Phü Thç do Ban Thix&ng 
vii Tinh üy quyêt djnh thãnii lap, cO nh14m  vi chi do trin khai, t chIme Giãi báo 
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chI v xây drng Dàng cüa tinh; có nhim vi thàrih 1p Ban Giárn khão, các T 
gi11p vic ct th chirc các boat dng cüa Giài. 

Ban Clii dao Giâi duçic sà duig con dAu cUa Tinh üy trong qua lrmnh hoat dng; 
Ban Chi do Giài ducc quyn sCr diing tác phm doat giâi d phi1c vil cong tác 

tuyên truyên v xây dmg Dãng. 
7.2. Cci quan Thumg trrc Giài báo chI ye xây dirng Dâng tinh Phü Th9 là Ban 

T chüc Tinhüy, có trách nhiêm: 
- Ph& hçp vri các dan vj lien quan thain muu xây dimg K hoach t chirc giãi; 

Th 1 Giâi báo cliI v xây dimg Dàng; các quyt djnh thành 1p Ban clii dao, Ban 
giám khào, T thu k, bO phn gi1p vic, các van bàn có lien quan, tè chi'rc trMn 
khai, ph bi&i, huóng dn thirc hin Th l Giài tfii các dan vj, cá nhân lien quail. 

- Là dâu rn&i nhn tác phâm do các tác giã giri v tham dT Giãi; tp hgp, ph6i 
hçrp vói các cci quan có lien quan thm djnh, 1%ra chçn các tác phârn trInh Ban to 

chirc Giài. 
- Phi hgp vOi Van phông Tinh üy dam bào v ca s& 4t cht p1c vii qua 

trInh lam vic tha Ban t chrc Giãi và Ban giám khào. 

- Chü trI, phi hçp vói các &in vj có lien quan t chrc L cong b và trao giài.. 

- Là ca quan thi.r?ng trirc Giâi báo chi v xây drng Dâng tinh Phñ ThQ và 
ducic si:r diing con d.0 cüa Ban To chüc Tinhüy trong qua trinh hoat dng. 

Diu 8. Hi dng chm Giäi (Ban giám khäo) 

1. Hi dông chain giãi (Ban giám khào) bao grn Hi dng Sa khào và Hi 
dng Chung khào, do Truâng Ban to cht'rc Giái quy& dnh thành 1p trên co s d 
nghj cüa co quan Thung trirc Giài. 

2. Giüp vic cho Hi dông chrn giài co Ban thu k Giài và T giüp vic do 
Tru'âng Ban chi dao  Giài quyêt djnh thành 1p trên cci sà d nghj ca co quan 
Thumg tr1rc Giài. 

3. Hi ding chm giãi xây dirng Quy ch chm giãi phü hcip vri yêu cu cüa 
Giái và Luât Báo chI hiên hành. 

Diu 9. Quy trInh xét, 1ira ch9n và cong b trao Giãi 

1. Sckháo 
Các tác ph.m báo chi dà Thng, phát g11i tham dr Giài theo quy dnh s duqc 

Hi dng So khào xem xét, dánh giá d chçn ra tác pMm báo chi dáp rng tiêu chI 
xét trao giâi dua vào vông chung khào. 

2. Chungkhão 

Hi dng Chung khào dira trên kt qua tuyn chçn cüa Hi dng So khão tin 
hành dánh giá, thâm dnh, 1xa chn ra nhtng tác phm xut sc nht trInh Ban chi 
dao Giài quyêt djnh trao giài. Vic lira ch9n tác phrn xut SC d trao thithng can 
dr vào tinh hInh thrc tC, không nhât thiêt rni th loai báo chi phài xét dñ s luqng 
các giãi D.c bit, A, B, C, Khuyn khIch và các giài khác theo co cu giãi thu&ng. 

Co quan Thu?mg trrc Giãi pMi hqp vói các don vj cO lien quan theo dOi qua 
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trInh trin khai hthng üng Giâi và tng hcip báo cáo d ch9n ra các Co quan, dja 
phrnmg, don vj, Nhà báo tiêu biu và nhân vt tiêu biêu trInh Ban Chi do giái xem 
xét quy& djnh khen thithng. 

3. Cong btJ và trao Giái 

L cong b và trao Giãi báo 0111 v xây d1mg Dãng tinh Phii Thç &rcic ti) chirc 
vào dip k nim ngày truyn théng cáo Ban xây dmg Dáng và Van phông cap üy 
(djp thong 10 hang nàm). 

., . , ., Dieu 10. Kinh phi cua Giai 

Kinh phI ti) chüc và giái thu&ng tr ngui)n ngân sách, ngui)n xã hi hóa và hçp 
pháp khác. 

Diu 11. Hi) so', thu ttic bài dir thi 
1. Vê tdc giã 

So yu 1 ljch cña tác giã gi)m: H9 và ten, bñt danh, 11am sinh, chüc danh hin 
tai, don vj cong tác, si) din thoai cá nhân, E-mail. 

2. V dc phm 

a) Mi)i tác ph.rn dr Giãi phái sao, chip lam 05 b (ghi rO thyi gian dã däng, phát 
trén báo, dài nào, có xác nhn cña co quan báo chf) Va dam bOo các yêu cu sau: 

- Di)i vói tác phm báo in, báo din tir: Phãi là ban gi)c hoc photocopy hoac 
sao ch1ip tr báo in, báo din ti:r, nhimg phài s.ch, dçp, rO rang. Nu tác phm có sr 
tii)p ni)i nhO, lé, phãi ct dan ph.n tip ni)i trôn giAy trng khi) A4 ho.c A3 và dánh 
si) trang rO rang phn tii)p ni)i. Các tác phm báo in chuyi)n bàn mm và din tir 
phãi chuyn duô'ng Link däng tãi. 

- Di)i vâi tác phm phát thanh, truyn hfnh: Gui USB ho.c i) cing ghi ting, 
ghi hinh có l&i vit và l&i binh cüng trên giAy A4 kern di.rng Link tác phm trên 
trang diên tir cüa Dài. 

b) Nhung tác phrn không dáp 1rng cáo quy dnh nêu trén bj coi là phm quy (bj 
lo.i). Ban ti) chirc Giâi không hoOn trã các tác phrn, thi& bj li.ru trC'r phni quy nay. 

3. Thài gian, dja chI nhin tácp/zm 

a) Thôi gian: Hi) so tham dir Giâi báo chi v xây drng Dáng tinh Phü Th9 có 

th np trrc tip Ban Ti) chüc Tinh üy hoc gui v Ban Ti) chüc các DOng b cap 

trén co sâ ti)ng hçrp lam can cir tInE giái tp thi) chung, sau dö chuyn ye co quan 
Thiing tr1rc Giâi bt du tr ngày 14/10 cüa nàm truóc và kt thüc ngày 14/9 nàm 
sau (theo du bizu diên). 

b) Dja chi nhn tác phrn: Ban Ti) chirc Tinh üy Phi'i Th9. 

- Di)i vói hi) so gl'ri qua duing Buu din, ngoài phong bi ghi rO: Hi) so tham 

dir Giài báo chl v xây dirng Dáng tinh Phü Th9. Ban ti) chirc giài không chju trách 
nhiêm nu hi) so tham dir giãi bj tht 1tc hoc hu hông do li cüa Bmi din. 

- Di)i vói tOo phm gui bng dtthng Link theo dja chi Email: Xaydimgdangptgmail.corn 
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]9i 12. Gfiãi quyt khiu ni9  t cáo vã xül vi phrn 
1. Các t chüc, cá nhân có quyn khiu nai  v k& qua xét, tang giãi và nhürig 

vi phm quy djnh, trinh tir, thñ tiic xét, tng giái. Dcin khMu ni phãi ghi rO h9, ten, 
dja chi và 1 do khiu ni và gl'ri cho Cci quan thi.thng trirc ciia Giái. 

Ca quan thu'mg trirc Giãi có trách nhim xem xét và trâ 1i clan khiu nai, báo 
cáo kt qua giái quyêt khiu nai  len Ban t chirc Giái. Không xem xét clan không 
Co ten, dja chi không rô rang hoc mao  danh, nc danh. 

3. Tác phm báo chI dir giãi n&i vi phm Lut S htht trI tue, Lust Báo cM va 
các quy djnh cña Nba nuóc có lien quan và The 1 nay, Ban to chüc Giái sê thu hôi 
giãi thung, thông báo ca quan chrc nng dê giâi quyêt theo quy djnh cüa pháp 
luât hiên hành. 

BAN TO CIIU'C GIAI 
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