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Lao Cai, ngày /f5 tháng 4 nàm 2022 

KE bACH 
to chfrc Giãi báo chi tinh Lao Cal v xãy dirng Dãng näm 2022 

Can cir K hoach s 59-KH/BTCTW, ngày 28/02/2022 cüa Ban T chüc 
Trung rong ye to chirc Giãi báo chI toàn quôc ye xây dirng Dãng (Giãi Büa hem 
yang) lan thir VII - näm 2022; Dê an so 16 - DA/TU ngày 11/12/2020 cüa Ban 
Chap hành Dáng b tinh Lao Cai khóa XVI ye "Nâng cao chat hrçmg, hiu hrc, 
hiu qua cong tác kiêm tra, giám sat, thi hành k' 1u.t dâng; bão dam slr lãnh dao 
cüa Dáng trong cOng tác dâu tranh phông, chông tham nhüng trên dja tinh Lao Cai 
giai doan 2021 - 2025", Tinh üy xây dirng Kê hoach to chirc Giãi báo chI tinh Lao 
Cai ye xây dimg Dãng näm 2022 vOi các ni dung sau: 

I. MJC DICH, YEU cAu 
1. Mic dIch 
- Tip ti1c khâng djnh vl tn, vai trô d.c bit quan trong cüa cong tác xây dirng 

Dâng, thu hut s11 quan tam han nüa cUa can b, dãng viên trong h thông chInh trj 
và toàn xã hi dôi vOl cong tác xây dirng Dãng, xây dimg h thông chInh trj. 

- Nâng cao han nüa nhn thirc cüa can b, phóng viên, biên tp viên các cci 
quan báo chi và sr quan tam cüa toàn xä hi trong vic viêt, sang tác tác phãm ye 
xây dirng Dáng; tuyên truyên, giám sat, dâu tranh phOng, chông tham nhQng, lang 
phi và các linh virc phát triên kinh tê - van hóa - xä hi, gop phân bão v quan diem, 
du&ng lôi cüa Dãng, chinh sách pháp 1ut cUa Nhà nuOc. 

- Dtng viên, khuyn khich ngày càng có nhiu tác phm báo chI xuât sac; tao 
dng lc thüc day nâng cao chat luçvng tuyen truyên Cong tác xây dimg Dãng, gop 
phân xây dirng Dáng trong sach,  vung  manh;  không ngrng nâng cao chat hrcing 
di ngü can b, dãng viên; dOi mOi phuang thüc lânh dao,  nâng cao näng hrc cam 
quyên cüa Dáng và chat h.rcmg hoat dng cUa cã h thông chInh tr. 

- TiEp tuc phát huy vai trO cüa các ca quan báo chI, can b, dãng viên và Nhân 
dan gOp kiên xây thjng Dãng, xây dirng chInh quyen; tham gia tuyên truyên, dâu 
tranh phOng, chng tham nhüng, länh phi, các biêu hin suy thoái ye tu tuO'ng 
chInh trj, dao  dirc, iM s6ng, "tr din biên", "ttr chuyên hOa" trong ni b; cUng cO, 
tang du&ng môi quan h máu thjt giüa Dãng vOj Nhân dan. 

- Thông qua Giãi gOp phn tuyen truyn sâu rng ye kêt qua thành cong và 
nhti'ng ntM dung mOi trong van kiin Dai  hi XIII cüa Dãng yà nghj quyêt dai  hi 
clang bO cãc cap, lam cho can bO, clang vien vâ. Nhãn dan nhn thirc sau sac ye 
nhüng chü tnrang, djnh huOng 1n cüa Dãng, thông nhât nhn thuc yà hành dng, 
tao nim tin, khi th, dng lirc mOi, sir hrng khài dua ngh quyêt yào cuc song. 
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- Tip tc bão ye nn tang tu tiràng cüa Dãng; d.0 tranh, phãn bác các thông 
tin, quan diem sai trái, thu djch chông phá Dãng, Nhà nuâc, chia rë khôi d?i  doàn 
két dan tc. 

- C vii dng viên toàn Dãng, toàn dan, toàn quân chung sirc, dng lang tip 
flic day manh  Cong cuc xay dmg, chinh don Dáng, xay dirng Nhà nuâc pháp quyên 
XHCN và h thông chInh tij trong sach,  vmg  manh;  dôi m1i phucmg thirc länh do, 
cam quyên cüa Dãng, xây dimg h thông chinh trj tinh gQn, hiu 1irc, hiu qua; no 
lc phân dâu thirc hin thãng lçyi nhttng thim viii tr9ng tam cUa cã nhim kS'  duc 
nêu trong Nghj quyêt Di hi XIII cüa Dáng, trong do cO các nhim vi tr9ng tarn ye 
cOng tãc xây drng Dàng, dâu tranh phông, chông tham nhung, lãnh phi cüng vOi các 
chuang trInh, kê hoach phát triên kinh tê xã hi 10 näm 202 1-2030. 

-, Tich crc phát hin nhüng mô hInh mâi, each lam sang tao,  hiu qua trong 
viêc to chiic thuc hiên Nghi quyêt Dai hôi XIII cua Dang va nghi quyêt dai hôi dang 
b các cap; giâi thiu, biêu ducrng, nhân rtng nhng guang ngithi tot, vic tot; dOng 
thi, phàn ánh kêt qua và nhng cô gang tháo g khó khän, viró'ng mac cüa dja 
phuo'ng, dan vj, nhât là trong vic thrc hin Chiên kr?c phát triên kinh tê - xâ hi 10 
nàm 202 1-2030, vüa phông chông djch COVID-19, vüa phiic hôi và phát triên kinh 
tê, xà hOi,  bão dam quôc phông — an ninh, xây drng Dãng, xây dirng h thông chInh 
trj; thu hñt sir quan tam cüa dông dão nhân dan, tao  không khI phân khi, thi dua 
chào mung các ngày lé lan và sir kin quan tr9ng cüa dat nuac. 

2. Yêu câu 
- L%ra ch9n ducic nhüng tác phm báo chI xu.t sc nht, nhiing co quan báo 

chI, ban tuyên giáo, ban to chuc cap Uy, cac dãng b trirc thuc Tinh üy cO nhiêu 
dOng gOp trong tuyên truyên ye cong tác xay dirng Dãng, cong tác phOng chông 
tham nhiing, lang phi, tiêu c1rc dê trao giài, ton vinh tác giã, tác phâm và tp the, cá 
nhân tiêu bieu. 

- Thông qua các tác phm báo chI tham gia Giãi báo chI tinh Lao Cai v xay 
dirng Dâng giup cho can b, dâng vien và nhân dan nhn thüc sâu sac them ye 
Dãng, xây dirng h thông chjnh tn; tiêp tVc  nâng cao chat 1uqng,hiu qua to chuc 
Giãi d tri thành mtt hoat dng cO nghia chInh trj sau sac, CO tác ding thiêt thirc 
dOi vri cong tác xây dirng Dãng. 

- Nâng cao chit lung tuyen truyn v xây dmg Dãng tren các phucrng tin 
thông tin dai  chüng theo huOng kt hçrp giüa "xây" và "cMng", trong do lay "xây" 
là co bàn, chiên krçic, lâu dài, ly "chng" là nhim viii quan tr9ng, cap bach Va 
thithng xuyén. Thirc hin tot phuang châm "lay tIch c1rc day lüi tiêu ci.rc","lây cái 
dçp dçp cái xâu". Qua do, tao  hiu ung tác dng lan tOa trong các ca quan báo chI 
và toàn xã hi. 

- Mi co quan báo chi, m6i ngui lam báo cn hiu dung chü tnrong cüa 
Dãng ye cong tác xây dmg Dàng, xây dirng h thông chInh trj, chü dng, tich circ 
bám sat thirc te ca sâ dé kp thai phán ánh ket qua cong tác xây dçmg, chinh don 
Dãng a các dja phucing, dan vj trong tinh. Tren ca s& do phát hin each lam hay, 
mô hInhtôt de biêu ducmg Va dáu tranh phê phán nhüng khuyêt diem, vi pham, 
nhüng van dé cOn han  chê, ton tai. 
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II. NQI DUNG 

1. Giãi báo chi tinh Lao Cai v xãy dirng Dãng (mang ten Büa lim yang) 
lan thir VII - näm 2022 

1.1. Ten giái tinthng: Giâi báo chI tinh Lao Cai v xây dirng Dãng (mang ten 
Büa hem yang). 

1.2. NOi dung trin kiwi 
Giái thrçic tuyn ch9n vâ trao cho các tác giã (nhóm tác giã), tác phâm báo chI 

xuât sac viêt ye xây drng Bang trên các m,t: chInh tn, tir ti.r&ng, dao  di'ic, t ch'Lrc và 
can b, thuOc các linh vrc cong tác to chrc can b, tuyên giáo, kiêm tra, dan van, 
dôi ngoai, phông, chông tham nhUng,... vi nhtThg tr9ng tam: (1) Tang cuing xây 
dung chinh don Bang và h thông chInh trj; kiên quyêt ngan chn, day lUi, xir 1 
nghiêm can bô, dáng vien suy thoái ye tix tuàng, chInh trj, do dirc, lOi song, nhüng 
biêu hin "tir din biên", "tr chuyên hóa"; cong tác phông, chng tham nhung, lang 
phi, tiêu chuc, chay chi'rc, chay quyn, "1çi ich nhOm"; (2) Tip t11c di mói phtrcmg 
thirc 1Anh dao  cüa Dãng dôi vài h thng chinh tn trong giai doan m&i; (3) Tiép tuic 
cii the hóa Nghj quyêt Dii hOi dai biêu toàn quôc Ian thi XIII cüa Bang và nghj 
quyét dai  hi dãng b các cap nhim ki 2020-2025; tmnh hInh, két qua xây drng các 
chucmg tnInh, kê hoach  phát triên kinh th - xä hi th1rc hin Chiên krqc phát triên 
kinh tê - xà hi 10 näm 2021-2030 tam nhIn den nàm 2045 theo djnh hithng khoi 
d.y khát vQng phát tniên dat nuthc phôn vinh, hanh  phüc; (4) Dôi mài ni dung, 
phucng thurc, nâng cao chat lrnyng cong tác giáo diic chInh trj, tu tuàng; tiêp ti1c bão 
v nên tang tu ttthng cüa Bang theo tinh than Ngh quyêt so 35 NQ/TW ngày 
22/10/2018 phãn bác các quan diem sai trái, 1un diu xuyên tac  cüa các the hrc thU 
dich; tIch cue dau tranh chông "din biên hOa bInh"; (5) Xây durng Bang ye do düc 
và thirc hin các quy djnh ye nêu guo'ng cUa can b, dàng viên; thrc hin Nghj quyêt 
Trung i.rong 4 (khOa XI, XII) Kêt lun so 21-KL/TW cUa Ban Chap hành Trung uong 
khoa XIII thuc hiên Chi thi sO 05-CT/TW cua Bô Chinh tn ye day math yiêc hoc tap 
lam theo tu tumg, do dirc, phong cách HO ChI Minh; that chat hcm ntta môi quan h 
m.t thiét giüa Dãng vâi Nhân dan, thirc sr dira vào Nhân dan dê xây drng Bang. 

Giai cUng dành d trao cho các co quan báo chI, ban tuyên giáo, ban t chUc 
cap Uy va cac dâng b trtrc thuc Tinh Uy tiêu biêu trong vic to churc tuyên truyên 
ye cong tác xay dirng Bang và to chirc Giai BUa hem yang trên phm vi toàn tinh. 
Vinh danh nhà báo có nhiêu dóng gop trong tuyên truyên Ye cOng tác xây dujng 
Bang và biêu dtwng nhüng tam guolig diên hInh trong hc tp yà lam theo tu 
turng, dao  due, phong each HO ChI Minh. Lira chçn 01 nhà báo tiêu biêu và mt 
so nhân v.t tiêu biêu tnong the phâm báo chI doat giãi tOn vinh (néu co). 

1.3. Di tu'çing tham drgiãi 
- V tác giã: Là cOng dan Vit Nam có tác phAm báo chI duçic däng, phát trên 

các 1oi hInh bão chI cUa tinh (báo in, báo din t1r, phát thanh, truyen hInh,...). Tác 
giã tham dir (Iiái khOng vi phm các quy djnh v do th'rc nghë nghip cUa ngithi 
lam báo Vit Nam, không vi phm Lust Báo chi, Lut Sâ hUu tn tu yà các quy 
dnh khác cUa pháp lust. 
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- V tác phAm: Là các tác phm báo chI thuc tht cã các the loai báo in; báo 
din tü; phát thanh; truyên hInh; ãnh báo chI. 

- M5i tác phim chi dwrc gfri tham gia dr thi ô' m5t giãi: Giãi Büa hem yang 
hoc Giãi báo chI vOi Cong tác tuyên truyên, dâu tranh phOng chông tham nhüng, 
lang phi. Không nhán cac tác phárn dâ dogt giái cza Giái báo chi quóc gia và Giái 
báo c/il ye phông, chóng ham nliüng do các cc' quan Trung irnng to chic và Giái 
Cuóc thi viêt chinh 1u4n  ye báo v nên tang tw tu&ng cza Dthng, dáu tranh phthn 
bác quan diem sat trái, thu d/ch nàin 2022 dirc to c/nc trên dja bàn tinh Lao Cat. 

- Các co' quan báo chI và hi nhà báo t chirc bài bàn, sang to vic huâng 
1rng tham gia Giãi Büa hem yang hoc có san phâm truyên thông sang tao; dng 
viên dtrçc nhiêu phóng vien, nhà báo tham gia viêt ye cong tác xây dirng Dãng và 
tuyên ch9n di.rçvc nhiêu tác phâm có chat lucmg, bão dam so luçmg tham dir giãi. 

- Các ban tuyên giáo, ban t chirc cp üy, các clang b trirc thuc Tinh üy lam 
tot cOng tác tham mliu cho ban thuO'ng vi cap Uy chi dao  tO chirc, tuyên truyên ye 
Giãi BUa hem yang sang t?o,  hiu qua tai  dja phtxo'ng, don vj; lam tOt vic phOi 
hçp vâi các co' quan, don vj cO lien quan gi ', hixàng dn các ni dung mài, van 
de kho, kêt qua nôi b.t dê các co quan báo chI barn sat thirc tiên sinh dng sang tác 
các tác phâm báo chi có chat liiçing, phuc vii hiu qua cong tác xây dirng Dàng. 

1.4. Thô'igian tdcp/unz drgiái 
Thii gian däng, phát tác phm dugc tInh tü ngày 01/11/202 1 den 01/10/2022. 

ThO'i han cuôi cüng nh.n tác phâm t?i  tinh Lao Cai là ngày 0 1/10/2022 (theo dâu 
biru din). 

Tüngày 02/10/2022 dn ngay 05/11/2022 Ban Chi dao  Giãi Büa hem yang to 
chirc châm, xét ch9n các tác phâm xuât sac de trao giãi; xét ch9n các tác phãm xuât 
sac, tiêu biêu nhât g1ri Ban To chirc Giãi thuO'ng Trung uang dê tham d Giái báo 
chI toàn quOc ye xây drng Dãng ian thi VII - näm 2022 tniàc ngày 10/11/2022. 

1.5. So luçing, giá trj giãi thzthng 
1.5.1. So lirçrng giài thirO'ng: 
-V tác phm: Co 01 giái dc bit, 02 giái A, 08 giái B, 10 giái C và 20 giái 

Khuyën khich. 
Ngoài ra có them mt st giãi: 06 Giãi chuyên d cho the tác phm, gôm: (1) 

Giãi tác phâm xuât sac to chc thirc hin nghj quyêt di hOi  clang b các cap; (2) 
Giài tác phâm xuât sac ye dôi mài, nâng cao chat Iuçmg cong tác giáo diic chInh trj, 
tij ti.ràng; (3) Giãi tác phâm xuât sac ye dôi mâi phi.ro'ng thüc lãnh dao,  cam quyên 
cüa Dãng; (4) Giâi tác phâm xuât sac ye dâu tranh chông "din biên boa bmnh"; (5) 
Giãi tác phârn xuat sac ye bão v nen tang tu tuâng cüa Dáng; (6) Giãi tác phâm xuât 
sac ye phát hin tam guo'ng tiêu biêu trong h9c tp và lam theo U ttthng, do dirc, 
phong cach H ChI Minh. 

- Vtp th: 03 giãi Xut sc cho các co quan báo chI và ban tuyên giáo, ban 
tO chrc cap üy, cac clang b trirc thuc Tinh üy tiêu bieu. 

- V nhà báo tiêu biu: Vinh danh 01 nhà báo tieu biu (nu có). 
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- Vê nhân vt tiêu biu: tr 02 - 03 giái chuyên d vinh danh nhân Vtt tiêu biu 
trong tác phâm báo chI dot giãi (nêu co). 

1.5.] Giá trj giái thiràng 

Vn diing thirc hin theo Quyt djnh s 34/2018/QD-UBND, ngày 
09/11/20 18 cüa UBND tinh Lao Cai ban hành Quy djnh xét t.ng Giãi thuing Van 
hQc - Ngh thut, Giái thii&ng Báo chi Lao Cai. 

+ Giái dc bit: Bang 10 ian müc li.rong c s1/giâi. 

+ Giãi A: Bang 05 lAn mirc luong c s/giãi. 

+ Giái B: BAng 03 lan müc hrnng co sâlgiãi. 

+ Giãi C: BAng 02 lAn müc hwng cci s/giái. 

+ Giãi Khuyn khIch: Bang 01 lAn mtrc hwng cc sâ/giái. 
+ Giãi Tp th xuAt sAc cho các ca quan, dan vj, dja phwmg bang 10 lAn müc 

luang Co sô. 

+ Giái Chuyên d cho các tác phm xuAt sAc bng 02 in mirc lucvng ca sâ/giái. 

+ Tin thi.ró'ng Nhà báo tiêu biu: BAng 02 lan müc hwng ca sâ/giãi. 

+ Qua tang nhân vt tiêu biu: 2.000.000 dng. 

1.5.2. HInh th&c khen thir&ng 

- Di vâi tác giã, tác phAm doat giái: Tng GiAy chi'mg nhn cüa Ban chi do 
Giái (kern theo tiên thrning). 

- D& vo'i Nhà báo tiêu biu: Tang GiAy chirng nhn cUa Ban chi d?o  Giãi 
(kern theo tiên thixàng). 

- Di vâi nhân 4t tiêu biu: T.ng qua cUa Ban chi do Giái. 

- D& vài t.p th là CO quan báo chi và ban tuyên giáo, ban t chirc cAp üy, các dâng 
b trirc thuc Tinh üy tiêu biêu: Tng Bng khen ciia Tinh üy kern theo tiên thuàng. 

1.5.3. Trong tnthng hqp Ban giám kháo thAy không nhAt thit phãi có dñ các 
giái theo Quy chê thI së Mo cáo Ban Chi dao  xem xét, quyêt djnh. 

2. Giãi Báo chi vOi cong tác tuyên truyên, dãu tranh phOng, ch1ng tham 
nhung, lang phi, lan thir II - näm 2022 

2.1. Ten giãi ihwOng: Giãi Báo chI vài cong tác tuyên truyn, dAu tranh 
phông, chông tham nhüng, lang phi lan thir II - näm 2022. 

2.2. N3i dung trien khai: Tác phArn báo chI viêt ye cong tác dâu tranh phông, 
chông tham nhüng trên các mtt: (1) Phô biên, tuyên truyên, to chüc thirc hin các 
chU tnrang, dtr&ng lôi c1ia Dãng, chinh sách và pháp 1ut cüa Nhà nuàcvê cong tác 
dâu tranh phông, chông tham nhüng, lang phi, tiêu crc. (2) Phát hin, dâu tranh, len 
an nhüng hin tucmg, hành vi tham nhüng, lang phi, tiêu c1rc, chy chirc, chy 
quyên, "lçi ich nhóm". (3) Phán ánh vai trO giám sat cüa Mt trn To quôc, các to 
chirc chmnh frj - xâ he,i, co  quan dan cà, báo chI vàNhân dan trong dâu tranh phông, 
chng tham nhüng, lang phi, tlnh tring nhüng nhiêu, gay phiên ha trong giái quyêt 
cong vic cüa ngi.rii dan và doanh nghip. (4) Phát hin, giói thiu, tuyên truyên 
nhüng diên hInh lien tiên, nhCtng kinh nghim hay, nhung thành flru, kêt qua, nhftng 
each lam có hiu qua cüa cac dja phuang, ca s trong dâu tranh phông, chông tharn 
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nhUng, lang phi, tiëu circ và xây dirng do dirc hem chInh. (5) D xut nhüng giãi 
pháp, kiên hay dê to chirc thirc hin gop phân hoàn thin chInh sách, pháp lut ye 
cong tác phèng chông tham nhüng, lang phi, tiêu circ. 

2.3. Di twçlng thain gia 
- V tác giá: Là cong dan Vit Nam dang cu trti, sinh song, lam vic, h9c t.p t?i 

Lao Cai có tác phâm báo chI thuc các loi hInh báo in, báo din tü, phát thanh, 
truyên hInh; cong thông tin din tCr tinh và CáC Cong thành viên, các bàn tin trong 
tinh. Không vi phm các quy djnh ye dao  dirc nghê nghip cüa ngrn1i lam báo Vit 
Nam, không vi phm Lust Báo chI, Lu.t Sâ hüu tn tu và các qui djnh khác cüa 
pháp 1u.t. 

- V tác phAm: Là các tác phm báo chi thuc các loai hinh báo in, báo din tir, 
phát thanh, truyên hInh duçic däng tãi trên các phi.rcing tin thông tin dai  chñng cüa 
tinh nhu Báo Lao Cai, Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh, Tp chI Phan Si Pang, 
Cong thông tin din tcr cüa tinh và các cong thành viên, các ban tin trong tinh. 

- Không nhn các tác phm tham gia dir thi a Giãi Ba lim yang và Giãi 
Cuc thi viêt chInh 1u.n ye báo v nên tang tu ti.râng cüa Dãng, dâu tranh phán bác 
quan diem sai trai, thu dch näm 2022 ducc to chüc trên dja bàn tinh Lao Cai. 
Khóng nhan  cac tác phám cia dogt giái cza Giái bdo c/il quóc gia và Giái báo chi 
ye phông, chóng tharn nliüng do các co' quan Trung iwng to ch&c. 

2.4. Thôi gian và no'! n/zn bài thi 
Cuc thi duçic phá.t dng và t chirc t1r ngày 01/01/2022 dn ngày 30/12/2022. 

Tác phâm du thi ciia các tác giã, nhóm tác giá giri trrc tiêp (hoc qua dzthng biru 
din) ye Ban Tuyên giáo Tinh üy Lao Cai, Khôi I, Phuang Nam Cuang, thành phô 
Lao Cai, tinh Lao Cai (qua PhOng Tuyên truyên và Van hOa Van ngh, din thoi: 
02,143,843.1 13) truOc ngày 30/12/2022; dông thai gfri file tác phâm (dôi vâi bài 
viêt) qua horn thu din tcr: xaydungdanglaocai.gmail.com   

2.5. Sd 1u'ing, giá trj giâi t/iwôizg 
2.5.1. Sd lwQllg giái thuth'zg 
-V tác phm: Co 01 giãi Dc bit, 01 giãi A, 02 giãi B, 03 giãi C, 10 giãi 

Khuyên khIch, 
Ngoài ra, cO cac giái chuyén d: 04 giãi chuyén d cho các tác phâm xuât sac, 

gôm: (1) Tác phâm xuât sac ye tuyên truyên, to chirc thirc hin các chü tri.nYng, 
duOg lôi cüa Dãng, chinh sách và pháp 1u.t cUa Nhà nuac ye Cong tác dâu tranh 
phOng, chOng tham nhüng, lang phi. (2) Tác phâm xuât sac ye phát hin, dâu tranh, 
len an nhng hin tirçng, hành vi tham nhUng, hang phi. (3) Tác phâm xuât sac ye 
phãn ánh vai trO giám sat cüa Mt trn To quOc, các to chüc chInh trj - xã hi, Ca 
quan dan cir, báo chI và Nhân dan trong dâu tranh phOng, chông tham nhüng, lang 
phi, tinh trng nhüng nhiu, gay phiên ha trong giâi quyêt cong vic cña nguai dan 
yà doanhnghip. (4) Tãc phâm xuât sac ye phát hin, giO'i thiu, tuyên truyen 
nhIthg diên hInh tiên tiên, nhUng kinh nghim hay, nhng thành tiru, két qua, 
nhüng cách ham có hiu qua cUa các dja phuang, ca s& trong dâu tranh phOng, 
chOng tham nhUng, lang phi yà xây dirng do duc hem chInh. 
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2.5.2 Giá trj githi thithng 

Vn dung thuc hiên theo Quyt djnh s 34/2018/QD-UBND, ngày 
09/11/20 18 cUa UBND tinh Lao Cai ban hành Quy djnh xét tang Giãi thuông Van 
h9c - Ngh thuat, Giái thrnng Báo chI Lao Cai. 

+ Giãi dac  bit: Bang 10 lAn mcrc krng c sâ/giái. 

+ Giâi A: BAng 05 lAn mirc hxcmg Ca sâ/giái. 

+ Giái B: BAng 03 lAn müc lucrng ca sâ/giãi. 

+ Giãi C: BAng 02 lAn müc lucmg ca sâ/giãi. 

+ Giái Khuyn khIch: BAng 01 lAn mrc krcmg ca sâ/giái. 
+ Giái Chuyên d cho cãc tác phm xuAt sAc bAng 02 lAn m1rc luung ca sâ/giãi. 

2.5.3. HInh th&c khen thztó'ng: EMi vi tác giâ, tác phAm do.t giái: Tang Giây 
chüng nh.n cüa Ban chi do Giãi (kern theo tiên thuâng). 

2.5.4. Trong tnthng hçTp Ban giám khão thAy không nhAt thit phái cO dü các 
giãi theo Quy chê thI së báo cáo Ban Chi dao  xem xét, quyêt djnh. 

3. Phu'ong thirc chAm giãi 

Ban giám kháo së tin hành chAm giãi theo 2 dut: 

- Dçit 1 chAm giãi Báo chI tinh Lao Cai v xay dirng Dáng (mang ten Büa 1im 
yang) lan thu VII - nàm 2022. 

- D?t  2 chAm giãi Báo chI v6i cong tác tuyên truyn, dAn tranh phông, chng 
tham nhQng, lang phi lan thir II - näm 2022. 

4. Cong bô và trao giãi 

L cong b và trao Giãi báo chI tinh Lao Cai v xay dirng Dáng näm 2022 Se 

dixçc to chirc nhân djp k nim 93 nam Ngày thánh l.p Dáng 03/02/2023. Buôi lé 
trao giái sê dlx?c truyên hInh trrc tiêp trên song Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh 
Lao Cai. 

5. Tp huãn k5 nãng, nghip viii sang tác báo chI ye xây drng Bang 

5.1. Thô'i gian: 01 ngày, dr kin trong tháng 5 närn 2022. 

5.2. Thành phn: PhOng viên, nhà báo thutc các ca quan báo chI cña tinh, 
van phông dai  din ca quan báo chI Trung uang thiRng tri'i tai Lao Cai; van ngh 
si Hi Van h9c Ngh thu.t tinh. 

5.3. N3i dung tp hun: K nàng, nghip vii, djnh huOng sang tác tác phâm 
báo chI tuyên truyên, dâu tranh phông, chông tham nhüng, lang phi. 

5.4. Giãng viên (báo cáo viên): Hi nhá báo Vit Nam; Tap chi xay dimg Dáng 
thuc Ban To chiirc Trung hong; Ban Tuyên giáo Tinh üy, Ban Ni chinh Tinh üy. 

5.5. C/ia frI thy'c hin: Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

6. Ban chi do, cr quan thtrôiig trtrc 
6.1. Ban Chidgo, Ban gidm khão 
- Ban Chi dao  Giãi báo chI tinh Lao Cai v xây drng Dâng närn 2022 do Tinh 

üy ra quyêt djnh thãnh l.p và 01 dong chI trong Thung trirc Tinh üy lam Trixng 
Ban; các thành viên là. dai  din lãnh dao  Ban Tuyén giáo Tinh uT, Ban To chüc 
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Tinh ui', Ban Nôi chInh Tinh Uy, Van phông Tinh üy, các co' quan báo chI và mt 
so ngành lien quan. 

- Ban Chi dao  giãi duçic si'r diing con du cUa Tinh üy trong qua trmnh hot dng. 

- Ban Giám khão (Ban chm chung khão, so khão, t thu k giüp vic) là các 
nhà Iành dao, quãn l, nhà báo, can bO CO näng 1irc chuyên môn, kinh nghim, uy 
tin, tam huyêt thrcic liia chn tr các s, ban, ngành, don vi cüa tinh. Thành l.p Ban 
giám khão riêng cfla môi giài. 

6.2. Co quan thu'&ng try'c Giâi 
- Ban Tuyên giáo Tinh fly Lao Cai là co' quan thithng trirc Giãi, do dông chI 

Trt.ràng ban lam phó Tnrcrng Ban Chi do và là Trumg Ban Giám khão. 

- Duçic sfl diing con du cfla cci quan Ban Tuyên giáo Tinh fly trong qua trInh 
hoat dng. 

- Tham muu ban hành Quy ch Giãi báo chI tinh Lao Cai v xây dimg Dãng 
nãm 2022 cfla Tinh fly lam can c1r xét chçn tác phâm xuât sac và tp the tiêu biêu 
dé trao giãi. 

- D xut dir thão quyEt djnh Ban Chi dao,  Ban Giám kháo (Ban ch.m chung 
khão, Ban châm so' khão, to thu k) dam bão tinh khách quan, toàn din, dáp fing 
yêu câu ye xét và châm giãi ththng tai  tinh. 

III. KINH PHI THUC HIN 
Kinh phi t chirc Giãi báo chi tinh Lao Cai v xây dimg Dáng nãm 2022 duçic 

lay tr ngân sách Nhà nuâc cap và kinh phi thirc hin Dê an so 16 - DAITU ngày 
11/12/2020 cfla Ban Chap hành Dáng b tinh Lao Cai khóa XVI, nhim k' 2020 - 
2025 ye "Nâng cao chat luong, hiu hrc, hiu qua cong tác kiêm tra, giám sat, thi 
hành k lut dàng; bão dam s1r lAnh dao  cfla Dãng trong cong tác dâu tranh phOng, 
chông tham nhüng trén dja tinh Lao Cai giai don 2020 - 2025". 

IV. TO CHtC THI)'C HIN 
1. Ban Tuyên giáo Tinh fly 

- Là co quan thithng trrc Giái, phi hç'p vri Ban T chirc Tinh fly, Ban N)i 
chinh Tinh fly tO chirc phát dng Giãi. 

- Chfl trI, tham mini kin toàn Ban Chi d?o,  Ban giám khão (Ban chm so 
khão, chung khão, to thu kg); thi dua khen thuO'ng; xây dirng dir toán kinh phi tO 
chüc Giãi trInh Thuvng tnrc Tinh fly. 

- Chfl tn, ph& hqp vài Ban Ni chInh Tinh fly, Ban T chflc Tinh fly t chüc hi 
nghj bOi duOng k5' näng, nghip vi sang tác tác phâm ye cOng tác xây drng Dãng. 

- Phéi hçrp vth Dài phát thanh - Truyn hinh tinh xay dmg chuong trInh, kjch 
bàn tO chirc trao giâi, khen thithng t?i tinh. Dôi vâi nôi dung: Truyên hInh trijc tiêp 
chuong trinh trao giãi và xay dmg báo cáo tong két bang hInh ánh minh h9a ye 
Cuc thi; chfl tn d.t hang vài Dài Phát thanh - Truyën hmnh. 

- Là du mi nhn h so tham dr Giãi. Tng hp các tác phâm dáp irng tiêu chi, 
Quy chê dé xét ch9n và trao Giái tai  tinli; tong hp ho so các tác phâm xuât sac, tiêu 
biêu giri dr thi a Trung uo'ng. 
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- Tham mini cho Ban Chi do Giãi giri van bàn d nghj các s&, ban, ngành doàn 
the tinh, thumg tnrc cãc Dâng bô trrc thuc Tinh üy chi do và tich c1rc h'irôrig 1mg 
Giãi. Chi dao,  djnh huàng cong tác tuyen truyn v Giãi d can b, dáng viên, nhân 
dan, các phóng vien, nhà báo, hi viên hi van h9c ngh thut, các co' quan báo chI 
nhit tmnh tham gia, hrnrng 1rng va glri tác phm có chit lucmg dir thi; nhân rnnh 
nhüng van dê mi cüa Giãi näm 2022. 

- Theo dOi, kim tra, don dc, báo cáo kt qua thirc hin vOi Ban Chi dto Giãi. 
2. Ban To chirc Tinh üy 

- Phi hQp vó'i Ban Tuyên giáo Tinh üy tham mini dir thào quyêt djnh Ban Chi 
dao, Ban Giám khão (Ban châm so' kháo, chung khão, to thu k Giái); phôi hcip xây 
dmg dir toán kinh phi và chuân bj các diêu kin dê trao Giài tai  tinh Lao CaL 

- Phi hçp vài Ban Tuyên giáo Tinh Uy th chrc hi nghj bi duOng k näng, 
nghip vi sang t?o  tác phâm ye cOng tác xây dçrng Dâng. 

- Theo dOi, kim tra, don d6c và thng hçxp báo cáo tmnh hlnh, kt qua to chirc 
thirc hin vOi Thumg trirc Tinh üy và Ban To chüc Trung uang. 

3. Ban Nôi chInh Tinh üy 

- ChU trI, phM hçp vài Ban Tuyên giáo Tinh ñy xây dirng dx toán kinh phi nti 
dung Giài Báo chI vâi cong tác tuyên truyên, dâu tranh phOng, chông tham nhüng, 
lang phi lan thir II - näm 2022. 

- Ph& hop vài Ban Tuyên giáo Tinh Uy t chirc hi nghj bi duOng k näng, 
nghip vii sang to tác phâm v cOng tác xây dirng Dáng và tuyén truyên, dâu tranh 
phOng, chông tham nhüng, lang phi ti tinh Lao Cai; phôi hop to churc trao Giãi, khen 
thuô!ng tti tinh. 

4. Van phOng Tinh üy 

Phi hçip vOi Ban Tuyên giáo Tinh üy, Ban T chiirc Tinh uy, Ban Ni chInh 
Tinh Uy thâm djnh kinh phi báo cáo Thi.rOng trrc Tinh ñy dê tO chic Cuc thi và 
các ni dung lien quan den trao Giãi t?i  tinh Lao Cai. 

5. Hi Nhã báo, các cr quan báo chi cüa tinh và Trung trong thumg trü tii tinh 

Quán trit dn can b, phóng viên, hi viên; däng tái, phát song tuyên tmyn 
Ké hoach Giái báo chI tinh Lao Cai ye xây dimg Dáng näm 2022 trên các phuang 
tin thông tin di chñng; tuyên truyên, vn dng và humg dan các hi viên, các 
nhà báo viêt, sang tác và gri tác phâm cO chat luçmg tham dir Giái. Thu&ng xuyên 
dang tãi, giài thiu các tác phm báo chj tham dir Giái trên các an phâm, loai hmnh 
báo chi theo Quy chê cüa Giãi. 

6. Dài Phãt Thanh - Truyên hlnh tinh 
Chü tn, phM hop vâi Ban Tuyên giáo Tinh u chun b các ni dung d tO 

chüc trao Giãi báo chi tinh Lao Cai v xây dimg Dáng näm 2022 tai  tinh. 

Xây dimg d%r toán kinh phi dt hang truyn hInh trirc tiêp chucing trInh trao 
giái và báo cáo tng kêt bang hInh ánh minh h9a ye Giãi giri Ban Tuyên giáo Tinh 
üy tong hop trInh cap có thâm quyên phé duyt. 

7. Các dãng b trirc thuc Tinh üy 
Quán trit, hithng dn và tuyên truyn v Giái; khuyn khIch, dng viên can 
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bô,dáng viën, Nhân dan, các phóng viên, nhà báo, hi viën tIch circ tham dir Giãi. 
Phôi hçp cung cap tu 1iu, tâi lieu; gkri thiu các tp the, cá nhân, mô hmnh tiêu 
biêu phc vii di ngü phOng viên viêt bài. 

8. Ban Biên tp Cong thông tin din tu flnh và các cong thành viên, các 
ban tin cüa tinh 

Quán trit dn can b, cong tác viên, däng tái, tuyên truyn K hoach và Quy 
chê Giái; tuyên truyên, vn dng và hro'ng dn cong  tác viên viêt, sang tác và giri 
tãc phâm có chat Iucmg tham d Giãi. 

Trên day là K hoach t chtrc Giãi báo chI tinh Lao Cai v xây drng Dãng 
näm 2022, yeu câu các co quan, dcrn vj, dja phucrng can cir triên khai thrc hin./. 

Ncii nhân: 
- Ban T chrc Trung uang, 
- Ban Tuyên giáo Trung rong, 
- Thi.thng trirc Tinh u, 
- Các dic Uy viên BTV Tinh üy, 
- Các sâ, ban, ngành và ti.rcmg dixcrng, 
- Các clang b tWc  thuc Tinh üy, 
- Hi Nhà báo, Hi Van h9c - Ngh thut, các 
quan báo chI TW thixng tri ti tinh Lao Cai, 
- Cong thông tin din t1 tinh, các ban tin, 
- Lãnh d?o  Van phông Tinh üy, 
- Phông Hãnh chInh - Quán tn, VPTU, 
- Chuyên viên tong hqp, VPTU, 
- Lru Van phOng Tinh üy. 

T/M BAN THUT)G VJ 
PHO BI TH1J THUONG TRC 

Vu Xuãn Ctrông 
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