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KẾ HOẠCH 

tổ chức “Cuộc thi ảnh đẹp trong xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị  
tỉnh Lào Cai năm 2022” 

----- 

Căn cứ Kế hoạch số 450 - KH/UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về thực hiện công tác tuyên truyền năm 2022 và Kế hoạch số 
70/KH-BTGTU ngày 29/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 
2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch “Cuộc thi ảnh đẹp trong xây 

dựng nông thôn mới, văn minh đô thị  tỉnh Lào Cai năm 2022” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Huy động sự tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy Đảng, 
chính quyền, đoàn thể trong tỉnh; cán bộ, đảng viên, nhân dân, phóng viên báo 

chí, văn nghệ sĩ, đội ngũ sáng tác trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia cuộc thi; 
nhằm phản ánh sinh động những kết quả, cách làm hay, sáng tạo, mô hình, tập 
thể, cá nhân tiêu biểu tham gia, chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng 

văn minh đô thị; hình ảnh đẹp tại các miền quê nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 
qua các tác phẩm ảnh.  

2. Các tác phẩm tham gia cuộc thi đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng 

lớp nhân dân trong tỉnh đối với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện hiệu 

quả, bền vững chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong 
tỉnh. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI 

Cán bộ, đảng viên, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, công dân sinh sống 

trong và ngoài tỉnh.  

III. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Kích thước tác phẩm dự thi: 54cm x 79cm. Không hạn chế về chất liệu, 

màu sắc và hình thức thể hiện. 

2. Tác phẩm chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến 

dưới bất kỳ hình thức nào. Các tác phẩm phải thể hiện sinh động các hoạt động 
triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô 

thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

3. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.  

4. Tác giả ghi đầy đủ thông tin của mình vào mặt sau, bên phải, góc dưới 
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tác phẩm: Tên tác phẩm, năm sáng tác, họ và tên tác giả, năm sinh, địa chỉ liên 
hệ, đơn vị, điện thoại, thư điện tử (không ký tên vào mặt trước của tác phẩm). 

IV. GIẢI THƯỞNG 

Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả, đơn vị đoạt 
giải và tiền thưởng kèm theo, dự kiến như sau:  

- 01 giải A (Xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị): 5.000.000 đồng.  

- 02 giải B (Xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị): 3.000.000 

đồng/giải.   

- 05 giải C (Xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị): 2.000.000 

đồng/giải. 

- 15 giải Khuyến khích (Xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị): 

1.000.000 đồng/giải. 

III. NHIỆM VỤ, THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Xây dựng kế hoạch, kinh phí, thành lập Ban Tổ chức 

- Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện. 

- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký, phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. 

- Dự kiến thời gian phát động cuộc thi: Từ tháng 7/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Cuộc thi; Thành lập Ban tổ chức, 
Ban giám khảo, Tổ thư ký. 

- Ban hành Thể lệ Cuộc thi, tổ chức thu, chấm, công bố, trao giải Cuộc 
thi. 

2. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phan Si 
Păng 

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Cuộc thi; quán 
triệt, động viên, khuyến khích các phóng viên gửi các tác phẩm ảnh có chất 

lượng tham gia Cuộc thi. 

3. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính 

Trên cơ sở dự toán kinh phí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng tiến 
hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí thực hiện bảo đảm kịp 
thời phục vụ việc tổ chức Cuộc thi. 

4. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy   

Quan tâm quán triệt, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về Cuộc thi; vận động, hướng dẫn và động viên cán bộ, đảng viên và 
nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Bổ sung từ nguồn kinh phí tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi ảnh đẹp trong xây dựng nông 
thôn mới, văn minh đô thị  tỉnh Lào Cai năm 2022”, đề nghị các cơ quan liên 

quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT: Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c), 
  - Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy, 

  - TT. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 
 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 
  - Các cơ quan báo chí của tỉnh và  

  thường trú tại Lào Cai,  
- Lãnh đạo Ban, 

- Phòng TTr-VHVN, 
- Kế toán Ban, 
- Lưu VT Ban. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Dương Đức Huy 
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