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* 

BANG CQNG SAN VIT NAM 

  

S 24-QC/TU Lao C'ai, ngày 07 tháng 8 nàin 2020 

QUYCHE 
cuc thi báo chI, but k van hçc vth v nhu'ng tm girong sang tio 

diên hmnh cüa Lao Cai trong 30 näm tái 1p và phát triên 
(01/10/1991 - 01/10/2021) 

Can cur Quy djnh s 04-QDi/TW ngày 25/7/2018 cUa Ban Bi thu Trung 
uong Dãng (khóa XII) quy djnh ye "Chirc nãng, nhim vi, to chüc b may ca quan 
chuyên trách tham muu, giUp vic tinh üy, thành üy"; 

Can cux K hoach  s 325-KH/TU ngày 14/7/2020 cüa Tinh üy v to chüc 
Cuc thi báo chI, but k van h9c viêt ye nhuiig tam guo'ng sang t?o  diên hInh cüa 
Lao Cai trong 30 näm tái l.p và phát triên (01/10/1991 - 01/10/2021); 

Tinh üy Lao Cai ban hành Quy ch Cuôc thi báo chi, but k van hçc vit v 
nhuing tam guong sang tao  diên hlnh cüa Lao Cai trong 30 näm tái 1p và phát triên 
(01/10/1991 - 01/10/2021) nhu sau: 

CHUNG I 

QUY B!NH  CHUNG 

Biêu 1. Mic dIch, yêu câu 

1. Miic dIch 

- Tuyên truyn, khâng djnh vai trô, sir dóng gop cUa các cp, các ngành, t 
chüc, cá nhân và các tang l&p Nhân dan dôi vth thành tim phát triên toàn din cüa 
tinh Lao Cai trong suôt 30 nàm qua. 

- Giáo duic truyn thng yêu nuàc, nêu giiong trong h9c t.p và lao dng, gOp 
phân nhân rng các cách lam hay, sang tao,  diên hInh rni, gi.Iang ngui tot - vic 
tót trong các huh vrc cüa di song xã hi. 

- C vu sirc mnh to 1n cüa khi dai  doàn kt toàn dan tc; phát huy süc 
manh ni sinh, tao  dng hrc phát triên kinh tê - xä hi, bão dam an ninh, quôc 
phOng trén dja bàn tinh. 

2. Yêu can 

- Các tác ph.m tham d? cuc thi phãi bão dam ni dung theo dung chñ d 
viêt ye nhung tam gi.rong sang tao  diën hinh cUa Lao Cal tlr khi tái 1p tinh (1991) 
dn nay; phàn ánh duçic nhung tam guang diên hinh, các mô hInh hay, cách lam 
sang t?o,  thit thurc, hiu qua, có sure Ian toá trong xã hi. 
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- T chirc cuôc thi dam bão thit thirc, hiu qua, tao  sirc lan toâ manh  me 
trong toàn Dãng, toàn dan và toàn quân; cO vu, dng viên các âp, các nganh, các 
tang lrp Nhân dan hang hái thi dua, xay dirng và phát triên kinh tê - xã hi, gop 
phân xây dirng quê hixang Lao Cai và bão v vü'ng chäc To quôc Vit Nam xã hi 
chü nghTa. 

Diu 2. Dôi tirçnig tham gia, phim vi diu chinh 

Di tucrng tham gia Cuc thi là cong dan Vit Nam hin sinh sang, h9c tap, 
cong tác trong và ngoài tinh. Riêng thành viên Ban to chüc, ban giám khão thrçvc 
phép tham gia nhung không dugc phép châm tác phâm cüa mInh. 

Mi tác giã thrçic quyn däng k tham gia mt hay nhiu th l°a  tác phâm, 
mi the loai không qua 03 tác phâm, nhung chi duçic trao giãi thung a mt loai 
hinh tác phâm có so diem cao nhât. 

Diu 3. Cor cu giãi thu'ö'ng 

+ 01 giài d.c bit, trj giá 10 triu dng. 

+ 05 giãi A, mi giãi 7 triu dng. 

+ 10 giâi B, mi giài trj giá 5 triu dông. 

+ 15 giãi C, mi giãi trj giá 3 triu dông. 

+ 25 giãi khuyn khIch, mi giãi trj giá 1 triu dông. 

Các tác phm doat giãi ngoài tiên thu&ng sê ducic cap giy chirng nhn cüa 
Ban To chirc. Ban To chüc Cuc thi lira ch9n cãc bài dir thi doat giãi, dua vào 
cuôn sách "Lao Cai sang tao". 

Diu 4. Kinh phi giãi thu*ng và kinh phi t chirc cuc thi 

Tr ngân sách Nhà nuac cp. 

CHUI1NG II 

TIEU CHI, QUY TRINH, THU TVC  THAM DTf CUQC THI 

Diu 5. Tiêu chI di vói các tác phãm 

Tác ph.m báo chI, but k van h9c (bài báo, but ks', k sir, phóng sir, but k 
van hQc) duqc the hin bang tiêng Vit, chü Vit hoc duc djch sang tiêng Vit, 
chü Vit. 

- Di vói bài vi&: Tác ph.m dir thi là bài vit dánh may vi tinh trên khô giây 
A4, kiêu chü Times New Roman, cO chIt 14, có dung luçing khoãng tü 1.500 den 
2.000 chIt (co kern tôi thiêu 2 ânh minh hoa); dông thai gui bàn dánh may và file 
ánh (dung lugng tôi thiêu 2Mb/ãnh) qua hem thu din tü. 

- Di vâi th loai phóng sir (phát thanh, truyn hinh): Dixçrc ghi trên dia DVD, 
USB; mi bang, dTa chi ghi 1 tác phâm. Nêu là tác phâm phát thanh, truyên hmnh 
tiêng dan tc thiêu so phãi kern theo ban djch ra tiêng Vit phô thông. 
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- Ni dung: Dung chü d; có tInh phát hin, tInh sang tao; dat cht luçing cao 
ye ni dung và nghê thu.t. Viêt ye t.p the, ca nhân tiêu biêu, diën hInh tiên tiên, 
guang ngin'Yi tot, vic tot, cách lam hay, sang tao,  hiu qua trên các linh virc cüa 
d&i song xa hi trên dja bàn tinh Lao Cai trong 30 näm tái 1p tinh. Ca nhân, tp 
the duçic phán ánh phài có dja chi rö rang. Mt tác già có the giri dr thi nhiêu tác 
phâm nhi.rng chi thrçc nhn giài có giá trj cao nhât. 

- Thñ gian sang tác: Tü tháng 7/2020 dn tháng 19/5/2021. 

* V tInhpháp 1j5 cza tácph4m: 

- Tác giã dr thi phãi chju trách nhim v bàn quyn di vri tácphm dr thi 
cña mInh theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t. Giãi thrning së bj thu hôi và hüy kêt 
qua cong nhn nêu phát hin vi pham quy chê. 

- Tácphm tham gia d1r giãi duçc si:r diing trong các hoat dng XUIt bàn, 
tuyên truyên phic vi nhim vii chInh trj cüa tinh ma không phài trá bat cir khoãn 
nhun but nào, bàn quyên thuc ye tác giã. 

Diu 6. Thoi gian gui tác phâm 

Cuc thi duçc phát dng và t chi:rc tr ngày 01/7/2020 dn ht ngày 
19/5/2021. Tác phâm dir thi (kèin ánh minh hog nêu là bài viêl) cüa các tác giã, 
nhóm tác giã gi:ri trrc tiêp (hocc qua du&ng biru din) ye Ban Tuyên giáo Tinh üy 
Lao Cai (qua Phông Tuyên truyên và Van hóa Van ngh, din thoai: 
02143.843.113) truic ngày 19/5/2021; dông thi, gui file tác phâm (bài viêt vâ 
ãnh) qua horn thu din tCr: phongtuyentruyen-btglaocai.gov.vn  

Diêu 7. Ho so' tác phm 

1. Các tác phm tham d Cuc thi phài ghi rO: HQ Va ten tác giá, dông tác giã, 
nhóm tác già (cà ten khai sinh và but danh), ten tác phârn, the loai; coquan (don 
vi); dja chi, din thoai, email (neu co) cüa tác giã, tp the tác giã khi can lien lac; 
ngày, tháng, näm sang tác... tira bài, tieu dê tác phâm: Thc phârn thain d Cu5c 
liii báo c/il, bat kj van h9c viêt ye nhü'ng tam gu'o'ng sang 410 diên hlnh cüa Lao 
Cai trong 30 nám tái l2p  vàphát triên (01/10/1991 - 01/10/2021). 

2. Nhng tác phm vi phm Quy ch së bj loai. Ban t chüc Cutc thi không 
gui lai Co quan, don vj, tác giá, nhóm tác giâ nhU'ng tác phâm, ho so... pham quy, 
gui khOng dung quy trInh. 

CHU'NG III 

BAN GIAM KLiAO CUOC THI 

Diêu 8. Ban giám khào 

1. Ban giám khào CuOc  thi do Tinh üy quy& djnh thành lip, gm Trumg Ban 
giám khâo, các thành viên và thu k. 

2. Ban giám kháo Cuc thi là Co quan lam thai, gm các nhà quàn 1, chuyên 
gia có uy tin thuOc cac linh vuc van hóa, ngh thut, báo chi trong tinh có trách 
nhim thâm djnh, dánh giá chat lucing ni dung, ngh thut cUa các tác phâm tham 
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gia giái báo dam khách quan, chInh xác, dü tiêu chi d trInh Tinh üy quyt djnh 
trao giãi. 

Diu 9. Nguyen tc lam vic cüa Ban giám khão 

1. Ban giám khão lam vic theo nguyen tc t.p trung dan chü, thiu s phiic 
tang da so. Thu k tong hp nhn xét, dê xuât giài thung cüa các thành viên d 
Ban giám khào tiên hành thão 1un, bO phiêu ch9n giãi thu&ng. Tác phám và các 
tp the, cá nhân doat giãi thuOng phãi nhn duqc it nhât 2/3 so phiêu tin nhim cUa 
tong so thành viên Ban giám khão tham gia bO phiêu; khi tác phâm có sir ngang 
bang ye so phiêu tin nhim thI Ban giám khâo trao dôi dánh giá thông nhât lai và 
Trung Ban giám kháo quyêt djnh kêt qua. 

2. Các thành viên Ban giám khào thijc hin nghiêm tàc quy chê Giãi thuOng, 
gift bI mt ni dung, k& qua các phiên h9p truàc khi kêt qua duçic cong bô. 

3. Thành viên trong Ban giám khão CO tác phm d? thi.ràng hoc là thành 
phân sang to ho.c có quyên và lqi Ich lien quan, không tharn giabO phiêu cho tác 
phâm cüa mInh; két qua dugc tinh theo so phiêu thic cUa tong so thành viên Ban 
giám khão. 

4. Các cuc h9p Ban giám khão di.rçc 1p thành biên bàn; thu k Ban giám 
kháo ghi day dü ni dung cuOc  h9p và liru gift phiêu bâu. 

6. Ban Tuyên giáo Tinh üy dir kin thai gian, dja dim h9p xét thuàng Va 
thông báo triu tp các thành phân Ban giám khâo. 

Diu 10. Thir k Ban giám khão 

Co trách nhim chun bj tài lieu, thng hçp nhn xét xp giãi cUa các thành viên 
và báo cáo trong phiên h9p Ban giám khão; ghi biên bàn, tong hçip chInh xác kêt qua 
dánh giá, bO phiêu cüa Ban giãm khão, báo cáo Tnrmg Ban giám khão; giüp Ban 
giám khào phát hin các tnrOng hçp vi phm quy chê xét thixing, báo cáo xem xét 
giái quyêt; gift bi mt ye két qua xét giãi thu&ng tnthc khi Cong bO. 

I3iêu 11. To chCrc trao giãi thtrO'ng, khen thirOng 

1. K hoch trao giái thuàng, khen thuing do Tinh Uy quyt djnh. Kêt qua xét 
tang giái thuOng, khen thung sê ducic dang trén các phuang tin thông tin di 
chüng. 

2. Cong b, trao giãi thuOng duc t chirc vào djp k nim 30 näm ngày tái 
1p tinh Lao Cai. 

C11U'1NG IV 

TO CH(1C THUC HIIN 

Diu 12. Ban giám khão, các tp th, cá nhán lien quan nghiên ciru ni dung, 
to chüc thirc hin nghiem tüc, dt hiu qua cao. Ban Tuyên giáo Tinh üy thông 
báo, tuyen truyên Quy chê; dng viên to chac, cá nhân, nhât là các van ngh si, nhà 
báo tich circ tham gia. 



5 

Diu 13. Ban Tuyên giáo Tinh üy là co quan thung trirc, giüp Tinh Uy diêu 
hành hoat dtng tong hçip, châm các tác phm, xét khen thrnng và to chirc tong kêt 
trao thuâng; thithng xuyen don dôc, kiêm tra và báo cáo vói Thirmg trirc Tinh üy. 

Diêu 14. Can cr Quy ch, trong qua trinh thirc hin, nu phát hin nhing dim 
chua hçp 1, các thành viên Ban giám kháo kjp thii báo cáo dê bô sung, diêu chinh 
cho phü hçip vth tlnh hlnh thirc tê. Vic sira dôi, bô sung chi thijc hin khi có s1r 
dông bang van bàn cüa Ban giám khao và duqc phép cüa Thumg trrc Tinh üy. 

Diêu 15. Diu khoãn thi hành 

Giao Ban Tuyên giáo Tinh Uy là co quan thung trrc tham mmi cho Tinh üy 
thirc hin Quy chê. 

Ban Tuyên giáo Tinh u, S Thông tin và Truyn thông, Báo Lao Cai, Dài 
Phát thanh - Truyên hInh, Hi Van h9c Ngh thut, Van phông Tinh üy và các co 
quan, don vj, cá nhân có lien quan can cü Quy ché thirc hin. 

Quy ch nay có hiu lirc k tü ngày k ban hành./. 

Ncyi nhân: 
- Thithng trtrc Tinh üy, UBND tinh, 
- Các die U' viên BTV Tinh us', 
- Các Dang doàn, ban can sr Dãng tinh, 
- Các sâ, ban, nganh, doan the tinh, 
- Các huyn üy, thj üy, thành Uy, dãng üy trirc thuc, 
- Lath do Van phông Tinh üy, 
- Chuyên viên tong hçp, VPTU, 
- Lru Van phông Tinh Uy. 

T/M BAN THU'aNG VJ 
BI THU 

 

Nguyen Van Vjnh 
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