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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 
 

 

 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí để xét, tặng 

Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020; 

Hội đồng Giải thưởng Báo chí để xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên 

Quang lần thứ II năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) ban hành Kế hoạch tổ chức 

Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất 

lượng cao; 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 Tuyên Quang. 

- 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 Tuyên Quang. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 đảm 

bảo đúng pháp luật, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy 

định; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công bằng, dân chủ, khách quan, công khai theo 

đúng Quy chế Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết 

định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.    

II. NỘI DUNG  

1. Tên gọi Giải thưởng 

 Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020. 
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2. Điều kiện, đối tượng dự Giải thưởng 

(có Thể lệ Giải thưởng gửi kèm theo) 

3. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm và các quy định cụ thể 

Thực hiện theo Quy chế Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm 

theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức Giải thưởng: Tháng 6/2019. 

2. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng 

- Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm ngày 10/6/2020 (theo dấu bưu điện).  

- Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, đường 17/8, 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Điện thoại: 

02073.816.292). Email: hoinhabaotuyenquang@gmail.com.  

3. Xét chọn sơ khảo 

Vòng sơ khảo sẽ tiến hành chấm, xét chọn trước ngày 13/6/2020. Các tác 

phẩm dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn 

ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo. 

4. Xét chọn chung khảo 

Vòng chung khảo sẽ tiến hành chấm, xét chọn trước ngày 15/6/2020. 

Hội đồng dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng sơ khảo sẽ tiến hành đánh 

giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất và quyết định các tác 

phẩm đoạt Giải.  

5. Công bố và trao Giải thưởng 

- Lễ công bố và trao thưởng Giải thưởng Báo chí lần thứ II năm 2020: 

Dự kiến ngày 19/6/2020 (dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam). 

- Địa điểm tổ chức trao Giải: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TIỀN THƯỞNG 

1. Cơ cấu giải thưởng   

Cơ cấu Giải thưởng gồm: Giải A, Giải B, Giải C và Giải khuyến khích. 

Mỗi loại hình báo chí có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyền khích. 

2. Tiền thưởng 

- Giải A: 08 lần mức lương cơ sở/giải (11.920.000đ/giải). 

- Giải B: 06 lần mức lương cơ sở/giải (8.940.000đ/giải). 

- Giải C: 04 lần mức lương cơ sở/giải (5.960.000đ/giải). 

- Giải khuyến khích: 02 lần mức lương cơ sở/giải (2.980.000đ/giải). 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 

2020 từ nguồn ngân sách Nhà nước giao cho Hội Nhà báo tỉnh tại Quyết định số 

468/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nhà báo tỉnh 

- Tham mưu giúp Hội đồng:  

+ Xây dựng Thể lệ quy định cụ thể về tiêu chí, phương thức chấm điểm, 

xét tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020. 

+ Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng. Thành lập Hội đồng sơ khảo 

(Hội đồng chuyên ngành để chấm vòng sơ khảo); thành lập Tổ Thư ký giúp việc 

cho Hội đồng. 

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

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

chung khảo và xét, tặng Giải thưởng. 

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Giải thưởng.  

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu tổ chức Lễ trao Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II 

năm 2020; tổng kết đánh giá kết quả tổ chức Giải thưởng, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo quy định. 

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

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

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến Giải thưởng; thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Giải thưởng theo quy định của 

pháp luật về báo chí. 

3. Sở Nội vụ 

- Hướng dẫn công tác khen thưởng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang 

lần thứ II năm 2020 theo đúng quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng. 

- Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Giải thưởng 

cho các tác giả, tác phẩm đoạt giải theo đề nghị của Hội đồng Giải thưởng Báo chí để 

xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020. 

4. 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 thưởng Báo chí 
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tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và 

các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành. 

5. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức Giải thưởng 

Báo chí lần tỉnh Tuyên Quang thứ II năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

các bản tin, trang Web của các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị mình.  

- Phổ biến sâu rộng nội dung Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh 

Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 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 thưởng. 

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

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần 

thứ II năm 2020. Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                               
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh;         (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Các đ/c thành viên HĐ;  

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- TTXVN, Báo Nhân dân tại Tuyên Quang; 

- UBND huyện, thành phố;                                    

- Phòng KGVX, TH (Huy); 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thế Giang 
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