
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 
 

V/v hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua 
“Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục 

trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, 
Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025 

Lào Cai, ngày      tháng 4 năm 2022  

 
    Kính gửi: 

 

 

- Hội Nhà báo tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai,  

Tạp chí Fansipăng; 
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo 
chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; Cổng Thông tin đối 
ngoại tỉnh Lào Cai; Cổng Thông tin du lịch tỉnh Lào Cai; 

- Các cơ quan, đơn vị có bản tin; 
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, 

thị xã, thành phố.  
 

Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về 
Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở 

thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025 
(KH số 316/KH-UBND ngày 29/7/2021), Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

thực hiện phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành 
tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025 (sau 

đây gọi tắt là Phong trào thi đua báo chí đồng hành), cụ thể như sau: 

I. Đối tượng khen thưởng; Nguyên tắc xét khen thưởng  

1. Đối tượng khen thưởng 

1.1. Tập thể: Cơ quan báo chí địa phương; Văn phòng đại diện cơ quan báo 

chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Ban biên tập Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh   (Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai; Cổng Thông 
tin du lịch tỉnh Lào Cai); Ban biên tập bản tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền 

thông các huyện, thị xã, thành phố. 

1.2. Cá nhân: Lãnh đạo, hội viên Hội Nhà báo, phóng viên, biên tập viên 

thuộc các cơ quan báo chí địa phương; Lãnh đạo, phóng viên Văn phòng đại diện, 
phóng viên thường trú cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Lãnh đạo, cán bộ 

Ban biên tập Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; 
Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai; Cổng Thông tin du lịch tỉnh Lào Cai); Lãnh 

đạo, cán bộ Ban biên tập bản tin; Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao - 
Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã. 

2. Nguyên tắc xét khen thưởng 

2.1. Về các tác phẩm tham gia bình xét thi đua 
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a) Về nội dung, số lượng: Đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại KH số 316/KH-
UBND ngày 29/7/2021. 

b) Về thời điểm đăng, phát tác phẩm: Tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày 
01 tháng 6 năm trước đến ngày 30 tháng 6 năm sau. 

2.2. Không xét thi đua đối với các tập thể, cá nhân vi phạm một trong các 

nội dung sau: 

a) Không nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng. Đối với hồ sơ thiếu, không bổ sung 

kịp thời tính đến thời điểm Hội đồng thi đua xét khen thưởng. 

b) Không đạt chỉ tiêu về số lượng bài theo quy định tại KH số 316/KH-

UBND ngày 29/7/2021. 

c) Đối với tập thể: Để xảy ra sai phạm bị cơ quan chức năng xử lý. Lãnh đạo 

chủ chốt bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Cán bộ, công chức, viên 
chức bị xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên. Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của cơ quan đơn vị: Không hoàn thành hoặc Hoàn thành. 

d) Đối với cá nhân: Trong thời hạn bị thi hành kỷ luật. Xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ: Hoàn thành hoặc Không hoàn thành. 

2.3. Chưa xét thi đua đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu sai phạm đang chờ 

các cơ quan có thẩm quyền điều tra, kết luận. Khi đã có kết luận, xử lý sai phạm 
bằng văn bản của cơ quan chức năng thì xem xét kết quả thi đua đối với đơn vị, cá 
nhân đó vào năm sau. 

2.4. Trong giai đoạn 2021-2025, mỗi tập thể, cá nhân trình không quá 01 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.  

2.5. Trong cùng một năm, các tập thể, cá nhân đã trình đề nghị khen thưởng 

trong phong trào thi đua báo chí đồng hành thì không trình đề nghị khen thưởng 

trong phong trào thi đua thường xuyên. 

2.6. Chỉ xét khen đối với những tập thể, cá nhân xếp loại Tốt trở lên (theo 

Phiếu đánh giá), xét theo điểm từ cao xuống thấp. 

2.7. Đối với tập thể: Thực hiện xét và tính điểm hàng năm để có cơ sở xét 

khen thưởng cho cả giai đoạn. 

II. Nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua 

1. Đối với tập thể 

1.1. Tiêu chí 1: Chấp hành các quy định của Trung ương, địa phương, 
Hội Nhà báo tỉnh về công tác quản lý báo chí (Điểm tối đa: 25 điểm) 

a) Đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan, của ngành. Chú 
trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức để công tác tuyên truyền đạt hiệu 

quả thiết thực. 

b) Công tác tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của 

tỉnh; có tính định hướng tích cực, lan tỏa thông tin tốt; có những đóng góp thiết thực 
cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Lào Cai; có 

định hướng tuyên truyền, quảng bá cho tỉnh Lào Cai. 
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c) Là tập thể, cá nhân luôn đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương 
chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước; Chấp hành nghiêm Luật Báo chí; các 

quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư. 

d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. 

đ) Đủ báo cáo định kỳ theo quy định; tham gia đầy đủ hội nghị giao ban báo 

chí, các buổi họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí. 

1.2. Tiêu chí 2: Tích cực tuyên truyền nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh 

Lào Cai trên các phương tiện truyền thông (Điểm tối đa: 60 điểm) 

a) Số lượng bài đạt chỉ tiêu đạt điểm tối đa (quy định tại KH số 316/KH-

UBND ngày 29/7/2021). 

b) Hằng năm duy trì và phát triển hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục 

mới, có chất lượng trên các kênh thông tin. 

1.3. Tiêu chí 3: Thực hiện các nội dung thi đua khen thưởng (Điểm tối đa: 

05 điểm): Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn. 

1.4. Tiêu chí 4: Điểm thưởng (Điểm tối đa: 10 điểm) 

a) Có cá nhân/tập thể đạt giải tại các cuộc thi về báo chí - truyền thông do 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các bộ, ban, ngành Trung ương, khu vực và quốc gia tổ chức. 

b) Số bài vượt định mức. 

(Kèm theo Mẫu số 01 – Phiếu đánh giá dành cho tập thể). 

2. Đối với cá nhân 

2.1. Tiêu chí 1: Chấp hành các quy định của Trung ương, địa phương, 
Hội Nhà báo tỉnh về quản lý báo chí (Điểm tối đa: 20 điểm) 

a) Có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm Luật 
Báo chí và quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và quy 

chế sử dụng mạng xã hội. 

b) Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

c) Luôn đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, 
pháp luật và Nhà nước; các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân 

cư; Đối với phóng viên thường trú, ngoài việc chấp hành nghiêm Luật Báo chí còn 
phải tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban báo chí, các buổi cung cấp thông tin cho 

báo chí do tỉnh tổ chức. 

d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân. 

2.2. Tiêu chí 2: Tích cực tuyên truyền nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh 

Lào Cai trên các phương tiện truyền thông (Điểm tối đa: 65 điểm) 

a) Số lượng bài đạt chỉ tiêu đạt điểm tối đa (quy định tại KH số 316/KH-

UBND ngày 29/7/2021). 

b) Chỉ đạo/trực tiếp tham gia xây dựng hoặc tham gia duy trì và phát triển 

hiệu quả chuyên trang/chuyên mục mới, có chất lượng trên các kênh thông tin của 
cơ quan, đơn vị. 

2.3. Tiêu chí 3: Thực hiện các nội dung thi đua khen thưởng (Điểm tối đa: 
05 điểm): Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn. 
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2.4. Tiêu chí 4: Điểm thưởng (Điểm tối đa: 10 điểm) 

a) Trong năm, đạt giải tại các cuộc thi về báo chí - truyền thông do Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, các bộ, ban, ngành Trung ương, khu vực và quốc gia tổ chức.  

b) Số bài vượt định mức. 

(Kèm theo Mẫu số 02 – Phiếu đánh giá dành cho cá nhân). 

III. Nguyên tắc và phương pháp chấm điểm, bình xét 

1. Nguyên tắc chấm điểm 

a) Đối với các tiêu chí định lượng: Căn cứ kết quả đạt được, thực hiện đạt 

bao nhiêu phần trăm (%) thì đạt số điểm tương ứng theo điểm chuẩn của tiêu chí đó.  

Ví dụ 1: Số buổi không dự họp báo, giao ban báo chí chiếm 30% tổng số 
buổi được tổ chức thì trừ 30% số điểm tiêu chí đó. Ví dụ 2: Số bài đạt bằng định 

mức quy định đạt 100% số điểm. Số bài vượt định mức 50% được cộng thêm 1 điểm 
thưởng. Nếu vượt từ 100% trở lên số điểm thưởng đạt tối đa.  

b) Đối với các tiêu chí định tính: Trên cơ sở thang điểm và phương pháp 

chấm điểm các đơn vị, cá nhân tự chấm điểm.  

Ví dụ: Tiêu chí “Có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; chấp hành 
nghiêm Luật Báo chí và quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt 

Nam và quy chế sử dụng mạng xã hội”, cá nhân tự đối chiếu việc thực hiện 10 điều 
quy định đạo đức người làm báo Việt Nam;…tự chấm điểm. 

c) Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân: Lấy kết quả phân 

xếp loại của năm trước liền kề. Hoàn thành xuất sắc đạt điểm tối đa.  

2. Phương pháp chấm điểm 

 2.1. Đối với tập thể: Chấm điểm theo mẫu phiếu số 01 - Phiếu đánh giá dành 

cho tập thể.  

 2.2. Đối với cá nhân: Cá nhân tự chấm điểm theo mẫu phiếu số 02 - Phiếu 

đánh giá dành cho cá nhân; Hội đồng thi đua cơ quan, đơn vị tổ chức họp chấm điểm 

từng cá nhân và gửi kết quả chấm điểm về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. 

3. Xếp loại thi đua 

3.1. Tập thể, cá nhân đạt từ 90 điểm trở lên: Xếp loại Xuất sắc (Không có tiêu 

chí nào bị điểm 0). 

3.2. Tập thể, cá nhân đạt từ 80 điểm đến dưới 90 điểm: Xếp loại Tốt (Không 

có tiêu chí nào bị điểm 0). 

3.3. Tập thể, cá nhân đạt từ 60 điểm đến dưới 80 điểm: Xếp loại Trung bình. 

IV. Hình thức, số lượng khen thưởng 

1. Hình thức khen thưởng: Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Báo chí đồng hành 
xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía 

Bắc”.  

2. Số lượng khen thưởng 

a) Tập thể: Xét và đề nghị khen thưởng vào dịp tổng kết phong trào (năm 

2025); số lượng không quá 10 tập thể.  
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b) Cá nhân: Xét khen thưởng hằng năm; số lượng không quá 15 cá nhân/năm.  

V. Quy trình, hồ sơ đề nghị khen thưởng 

1. Quy trình 

a) Các cơ quan, đơn vị căn cứ thành tích đạt được, tổ chức họp xét, lựa chọn 
tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị UBND tỉnh khen thưởng gửi về Sở Thông tin 

và Truyền thông trước ngày 10/5 hằng năm.  

Đối với Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan báo chí trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai; Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, 
thành phố phải có xác nhận của cơ quan chủ quản. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp hồ sơ, thành tích của các tập thể, 
cá nhân; trình Hội đồng xét khen thưởng họp xét duyệt và đề nghị UBND tỉnh khen 

thưởng (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trước ngày 30/5 hằng năm. 

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

Các tập thể, cá nhân gửi 02 bộ hồ sơ (bản chính) về Sở Thông tin và Truyền 
thông gồm: 

2.1. Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng của UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. 

2.2. Bảng tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân.  

2.3. Phiếu đánh giá kết quả phong trào thi đua (Tập thể/cá nhân), kèm theo hồ 

sơ/tài liệu kiểm chứng, gồm: Danh mục tác phẩm/tác giả/nơi đăng tải, phát sóng/thời 

gian đăng tải, phát sóng/tóm tắt nội dung tác phẩm. 

2.4. Quyết định về việc phân xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.  

Trên đây là hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây 
dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía 

Bắc”, giai đoạn 2021-2025. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với 

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông; điện thoại 
0214.3828599 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Như trên; 
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh);  
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, 
thị xã; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Huệ 
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