
TINH U'c LAO CAl BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

S6 325-KH/TU Lao Cai, ngày 14 tháng 7 nám 2020 

KE HOikCH 
to chtrc Cuôc thi bäo chi, but k van hQc vit v nhfrng tm gtroiig 
sang to diên hlnh cüa Lao Cal trong 30 näm tái 1p và phát triên 

(01/10/1991 - 01/10/2021) 

Huàng tii k' nim 30 nàm ngày tái l.p  tinh Lao Cai (01/10/1991 - 
01/10/2021); nhàm ca ngçii, biêu dixcmg tinh thin sang tao  cüa các cp, các ngành, 
các to chrc, cá nhân và Nhân dan các dan tOc  tinh Lao Cai dóng gOp vào sir phát 
triên cUa Lao Cai trong 30 nàm tái 1p và phát triên, Tinh Uy Lao Cai ban hânh Kê 
hoach to chIrc Cuc thi "Báo chI, but k van h9c viêt ye nhüng tam girng sang tao 
diên hInh cüa Lao Cai trong 30 näm tái 1p và phát triên (01/10/1991 - 
01/10/2021)" nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
1. Miic dIch 
- Tuyên tniyn, khng djnh vai trO, sir dOng gop cüa các cp, các ngành, t 

chrc, cã nhân và các tang 1p Nhân dan dôi vài thành t1ru phát triên toàn din cüa 
tinh Lao Cai trong suôt 30 näm qua. 

- Giáo diic truyn thng yêu nrnrc, nêu gucing trong h9c tp và lao dng, gop 
phân nhân rng các each lam hay, sang t.o, diên hInh mâi, guo'ng ngui tot - vic 
tot trong các 1mb virc cña däi song xâ hi. 

- C viii süc manh  to lan cüa khi dai  doàn kt toàn dan tc; phát huy sirc 
manh ni sinh, tao  dng 1c phát triên kinh tê - xà hi, bão dam an ninh, quôc 
phông trên dja bàn tinh. 

2. Yêu câu 
- Các tác phm tham dir cuc thi phãi báo dam ni dung theo dung chñ d 

vi& ye nhng tam grnng sang t?o  diem hInh cUa Lao Cai ttr khi tái 1p tinh (1991) 
dan nay; phãn ánh dtxçc nhftng tam guong diên hinh, các mô hInh hay, cách lam 
sang tao,  thiêt th?c, hiu qua, có sue lan toã trong x hi. 

- T chrc cutc thi dam bão thit thc, hiu qua, tao  sic lan toã manh  me 
trong toàn Dãng, toàn dan và toàn quân; Co vu, dng viên các cap, các ngành, các 
thng lop Nhân dan hang hái thi dua, xây dung và phát triên kinh té - xä hQi, gop 
phn xây dirng quê huong Lao Cai và bão v vftng chäc To quôc Vit Nam x hi 
chü nghTa. 

II. NQI DUNG CUOC THI 
1. Di tuqng tham gia 
- Di ti.rçng tham dir cuc thi là can b, dãng viên, Nhân dan, nhà báo, van 

ngh si chuyên nghip và không chuyên nghip hin sinh song, h9c t.p, cong tác 
trong và ngoài tinh. 
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- Các dng chI là thành viên Ban T chiirc, Ban Giám khão, T6 Thu k 
không du?c tham dir cuc thi. 

2. Th 1oi, ni dung, thôi gian và no'i nhn bài thi 
- Yêu ccu bài vie't: Tác phm dir thi c.n ghi rO h9 ten, tuôi, giài tInh, nghê 

nghip, don vj hçc tp ho.c cong tác, noi thung trü, so din thoai cüa tác giã. Tác 
phâm d%r thi chua tham gia dr thi các giài báo chI, van h9c ngh thut cap tinh tth 
len to chüc. Mt tác giã Co the gi1i di,r thi nhiêu tác phâm nhimg chi ducic nh.n giãi 
có giá trj cao nhât. 

- ye' the' loai: Các th loai báo chI, but k van h9c (bài báo, biit k, k sir, 
phóng sr, biit k) van h9c). 

- Nt7i dung: Vit v tap th, cá nhân tiêu biu, din hInh tiên tiên, guong 
ngizi tot, vic tot, cách lam hay, sang tao,  hiu qua trên các linh vrc cüa di song 
xà hi trên dja bàn tinh Lao Cai trong 30 näm tái 1p tinh. Ca nhân, t.p the disc 
phãn ánh phãi cO dja chi rO rang. 

- Thô'i gian, dja die'rn nhgn bài dit thi: Cuc thi duçic phát dng và th chilic 
tir ngày 01/7/2020 den het ngày 19/5/2021. Tác phâm dir thi (kern ánh rninh hoçi 
nêu là bài viêt,) cUa các tác giã, nhóm tác già gui trrc tiêp (hoc qua ctu6'ng bu-u 
din) ye Ban Tuyên giáo Tinh Uy Lao Cai (qua PhOng Tuyên truyên và Van hóa 
Van ngh, din thoai: 02143.843.113) tnthc ngày 19/5/2021; dông thai, giri file 
tác phâm (doi vâi bài viêt) qua hOrn thu din tü: phongtuyentruyen-
btg@laocai.gov.vn   

3. HInh thfrc, thoi gian tng kt, cir cu giãi thurOng 
- Ban T chüc Cuôc thi s t chüc chm so khão và chung khão. 
Các tác phm doat  giãi ngoài tin thuO'ng sê duçic cp giy chirng nhn cüa 

Ban To chüc. Ban To chüc Cuc thi l?a  ch9n các bài dir thi doat giài, dua vào dê tài 
khoa hc "Lao Cai sang tao",  biên tp và xut bàn an phâm ye "Guong diên hInh 
sang tao  trong 30 nam tái 1p và phát triên tinh Lao Cai (1991 - 2021)". Các tác 
phâm tham gia Cuc thi duçic sir diing tuyen truyên phiic vii nhim v1i chInh trj cüa 
tinh ma không phãi trã bat cu chê d nhu.n but nào, ban quyên thuc ye tác giâ. 

- Dix kin thii gian tng k&, trao giãi Cuc thi: Tháng 6 näm 2021. 
- Co cu giái thuing (trj giá VND), bao gm: 
+ 01 giãi d.c bit, trj giá 10 triu dng. 
+ 05 giâi A, rni giái 7 triu dng. 
+ 10 giài B, rni giâi trj giá 5 triu dng. 
+ 15 giãi.C, mi giãi trj giá 3 triu dông. 
+25 giài khuy&i khIch, rni giài trj giá 1 triu dng. 
III. TO CHC TfflC HIN 
1. Ban Tuyên gião'Tinh uy Lao Cal 
Ban Tuyên giáo Tinh üy là co quan Thithng trirc Ban T chuc Cuc thi, có 

nhim vii phOi hçrp vâi các co quan lien quan to chuc tOt Cuc thi. Day manh 
tuyên truyên trên Cong Thông tin din tà cUa tinh và các trang tuyén truyên khác, 
Tài lieu sinh hoat chi b, tuyën truyên thông qua di ngU báo cáo viên các cap. 
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Tham mixu trInh Tinh üy ban hành Quy ch chm, xét giâi Cuc thi, thành 
1p Ban Giám kháo Cuc thi; phôi hap vâi các dan vj lien quan chun bj kinh phi 
và cãc diêu kin can thiêt dë t chic t& Cuc thi. 

2. S& Thông tin và Truyn thông 
Phi hap vâi Ban Tuyên giáo Tinh u' và các ca quan lien quan chi dto, 

hithng dan các ca quan bão chI, truyên thông vâ h thông thông tin ca sâ dy minh 
cong tác tuyên truyên ye Cuc thi. Tang cu?ng tuyên truyên v Cuc thi trên Cng 
Thông tin dôi ngoi tinh Lao Cai, Cong Thông tin din t1r cüa S. 

3. Báo Lao Cai, Dài Phát thanh - Truyn hlnh tinh, Hi Van hçc Ngh 
thut tinh 

Xây dirng k hoach tuyen tmyn, m chuyên trang, chuyên miic tuyên 
truyen ye Cuc thi. Däng tâi The l Cuc thi, gió'i thiu các gi.wng ng11ci tot - vic 
tot trên các phrnmg tin thông tin di chüng trong toàn tinh; dng vien di ngü 
phóng viên, cong tác vien, van ngh si tIch circ hithng 1rng, tham gia CuOc  thi. 

4. Các sO', ban, ngành, Mt trn To quc, doàn the tinh; các huyn, thj 
xA, thành phô, do'n vj Irc 1ung vu trang tinh 

Xây dipig k hoch t chüc tuyên truyn v CuOc  thi, c v, dng viên can 
bO, dãng viên, hi vien, doàn viên và Nlhân dan tIch circ tham gia tham gia Cuc 
thi. Gii thiu các tp the, cá nhân diên hInh, guang ngithi tot, vic tot cüa dja 
phuang, ca quan, dan vj dê di ngü nhà báo, van ngh si viêt bài dr thi. Tiêp tiic 
day mnh phong trào thi dua yêu nithc gàn vài hçc tp và lam theo tu tuàng, dao 
dirc, phong each Ho Chi Minh gop phn xay drng h thông chInh trj, xây dirng 
kh6i dai  doàn kêt toàn dan ngày càng vtrng manh. 

5. Van phOng Tinh üy 
Ph6i hap vâi Ban Tuyên giáo Tinh u d xut kinh phi, dam bão cho cong 

tác t chirc Cuôc thi theo Ké hoch. 
Trên day là K hoch t chüc Cuc thi "Báo chI, but k van hc vit v 

nhtrng thm guang sang to diem hinh cUa Lao Cai trong 30 näm tái 1p vã phát 
trin (01/10/1991 - 01/10/2021)"; Tinh üy Lao Cai yeu câu các co quan, dan vj, dja 
phucing nghiêm tñc triên khai thirc hin./. 

Nai nhân: 
- Thung tnrc Tinh ui', 
- Dáng doàn, Ban can sir Dâng tinh, 
- Các ban, sâ, nganh, MTTQ, doàn th tinh, 
- Các huyn uS', thj Uy, thành u5', dãng uS' trirc 

thucTinhfiy, 
- Các to chirc xA hi - nghê nghip cüa tinh, 
- Lânh do Van phOng Tinh Uy, 
- Chuyên viOn Tong hçp - VPTU, 
- Lru Vn phOng Tinh üy. 

T/M BAN THUNG VV 
BI THU' 

Nguyen Van Vjnh 
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