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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Tháp, ngày          tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ V năm 2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND-HC ngày 03 tháng 10 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức giải thưởng Báo chí tỉnh Đồng Tháp; 

Công văn số 81-CV/TU ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh uỷ Đồng Tháp về 

bổ sung nội dung Giải Búa liềm vàng vào Giải thưởng báo chí Tỉnh hằng năm; 

Ban Tổ chức Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo 

chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ V năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ 

những người làm báo trong và ngoài tỉnh, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục 

và định hướng tuyên truyền của báo chí địa phương. 

- Tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao về 

tư tưởng chính trị, văn hóa; có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu 

quả xã hội cao, phản ánh trung thực, phong phú về mọi mặt của đời sống xã hội, 

đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Yêu cầu 

Giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ V năm 2022; Giải thưởng báo chí 

sáng tác theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” đợt IV năm 2022 và Giải “Búa Liềm vàng” lần III năm 2021 được tổ 

chức công khai, khách quan, trung thực, chất lượng, hiệu quả, góp phần tạo 

không khí phấn khởi, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong Tỉnh hăng hái tham gia 

các phong trào thi đua, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương đi vào cuộc 

sống, thực hiện thắng lợi các Đề án, Chương trình trọng tâm góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

II. NỘI DUNG 

Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ V năm 2022 bao gồm cả Giải sáng 

tác theo chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” đợt IV năm 2022 và Giải “Búa Liềm vàng” lần III năm 2021. 

1. Công tác chuẩn bị 

a. Về tuyên truyền 
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Tuyên truyền, quảng bá, phổ biến các nội dung Kế hoạch và Thông báo 

Thể lệ giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ V năm 2022 đến đông đảo các tầng 

lớp nhân dân, người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên; cộng tác viên của 

các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương. 

b. Thời gian tuyên truyền 

Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 01 năm 2022. 

c. Thành lập Ban Giám khảo, Hội đồng chung khảo 

- Hội Nhà báo Tỉnh (cơ quan Thường trực Giải) tham mưu cho Trưởng 

ban Tổ chức Giải thành lập các Ban Sơ khảo của vòng sơ khảo và Ban Giám 

khảo của Hội đồng chung khảo gồm những nhà báo có uy tín trong và ngoài 

Tỉnh. 

- Giải báo chí Tỉnh, Giải sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Giải “Búa liềm vàng” sẽ thành lập 

Ban Giám khảo và Hội đồng chung khảo riêng, nhưng trao giải cùng với Giải 

báo chí lần thứ V năm 2022 (vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

21/6/2022). 

- Thời gian thành lập: 

+ Giải “Búa liềm vàng” tháng 9/2021 

+ Giải báo chí Tỉnh và Giải về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 3/2022. 

2. Tổ chức xét chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu 

a. Vòng tuyển chọn tác phẩm: 

 Từ ngày (06/3/2022 đến 20/3/2022), do các Chi hội nhà báo thực hiện. 

b. Vòng sơ khảo: 

- Giải báo chí Tỉnh, Giải chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Từ ngày 26/3/2022 đến 26/4/2022: do Ban Sơ khảo chấm theo quy chế, 

thể lệ của các loại hình báo chí. Chọn tối đa 30% tác phẩm vào chung khảo và 

chọn tác phẩm chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” gửi dự thi cấp Trung ương. 

 - Giải “Búa liềm vàng” 

Từ 5/10/2021 đến 15/10/2021: Ban giám khảo sẽ chấm tuyển chọn tác 

phẩm gửi về Trung ương và vào chung khảo (không qua vòng tuyển chọn ở chi 

hội). 

c. Vòng chung khảo: Có 3 hội đồng chung khảo của 03 loại giải  

 Từ ngày 02/5/2022 đến 25/5/2022. Cụ thể các bước: 

 Từ 02/5/2022 đến 15/5/2022: Văn phòng Hội Nhà báo phân loại tác phẩm 

đã qua sơ khảo; in, sao tác phẩm gửi các thành viên, Hội đồng Giám khảo chấm 

giải theo 2 hình thức: 
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- Các thành viên trong Ban Giám khảo tự chấm (không tập trung), đối với 

các loại hình báo in và thuyết minh của báo nói, báo hình (xem DVD, nghe CD 

qua USB hoặc ổ cứng…). 

- Ban Giám khảo loại hình: báo in, ảnh báo chí (chấm tập trung) tại Văn 

phòng Hội Nhà báo tỉnh đối với ảnh báo chí và cộng điểm từng thành viên (đã 

chấm), lấy bình quân số điểm cho từng tác phẩm của các loại hình báo chí. 

- Ban Giám khảo chấm báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh) tập 

trung tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; cộng điểm của từng thành 

viên (đã chấm), lấy bình quân số điểm cho từng tác phẩm của các loại hình báo 

chí. 

 - Từ ngày 16/05/2022 đến 21/05/2022: Tổng hợp, báo cáo kết quả chung 

khảo lên Ban Tổ chức giải. 

          - Từ ngày 22/05/2022: Ban Tổ chức Giải họp, quyết định về giải thưởng 

và các nội dung liên quan đến công tác công bố kết quả Giải thưởng, trao 

thưởng. 

 - Từ ngày 25/05/2022 đến 30/05/2022: Chuẩn bị bằng chứng nhận, hiện 

vật khen thưởng và một số nội dung khác để công bố kết quả giải thưởng, vinh 

danh, trao giải thưởng các tác giả, tác phẩm đạt giải. 

 3. Công bố kết quả, trao giải thưởng vào ngày 21 tháng 06 năm 2022 

(có Kế hoạch tổ chức trao giải riêng). 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ 

CHỨC 

1. Trưởng Ban (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) 

- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân Tỉnh nhiệm vụ phân công của 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí tỉnh Đồng 

Tháp lần V năm 2022. 

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức giải. 

- Phê duyệt kế hoạch, nội dung của giải; chỉ đạo tổ chức giải và một số bổ 

sung theo quy chế Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần V đã ban hành. 

- Chủ trì các chương trình làm việc của Ban Tổ chức giải. 

- Ký các quyết định trao giải thưởng, chứng nhận đạt giải cho các tác 

phẩm báo chí xuất sắc được tôn vinh tại giải. 

2. Phó Trưởng ban Thường trực (Chủ tịch Hội Nhà báo Tỉnh) 

- Kiểm tra đôn đốc các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng chung khảo, 

Ban Sơ khảo và Ban Tuyển chọn tại các cơ quan báo chí. Hoàn tất những nội 

dung công việc đã được Trưởng ban Tổ chức phân công trước thời hạn đã ghi 

trong kế hoạch để báo cáo Ban Tổ chức giải. 

- Tham mưu cho Trưởng ban Tổ chức về việc mời các chuyên gia tham 

gia Ban Giám khảo, Hội đồng chung khảo. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, thiết kế phông Lễ 

trao giải, trang trí khánh tiết, lễ tân, hậu cần; tài liệu và hướng dẫn, tiếp đón các 

nhà báo, cơ quan báo chí đến dự Lễ trao Giải Báo chí lần V năm 2022; chủ trì 

một số cuộc họp liên quan đến Giải do Trưởng ban Tổ chức ủy quyền. 

- Thanh, quyết toán kinh phí tổ chức Giải theo quy định. 

3. Phó Trưởng ban (Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh định hướng nội dung các tác phẩm tham 

dự Giải, tham gia chấm, trao Giải theo quy chế, thể lệ Giải. 

- Định hướng các nội dung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quy chế, 

thể lệ các cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

4. Phó Trưởng ban (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đôn đốc các cơ quan thông tấn 

báo chí tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả xã hội của Giải 

Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần V năm 2022. 

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Giải 

theo lĩnh vực ngành được phân công. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo Tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, 

Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban tổ chức Giải theo sự phân công của 

Trưởng ban và sự ủy quyền của Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Giải. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo, thiết kế phông Lễ trao giải, trang trí khánh 

tiết, lễ tân, hậu cần; tài liệu và hướng dẫn, tiếp đón các nhà báo, cơ quan báo chí 

đến dự. 

5. Uỷ viên (Giám đốc Sở Nội vụ) 

- Phối hợp với Hội Nhà báo Tỉnh dự thảo các Quyết định giải thưởng của 

Trưởng ban Tổ chức giải, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chứng nhận giải thưởng cho 

các tác phẩm đạt giải, các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác tổ chức giải. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo Tỉnh, phân công đơn vị trực thuộc triển khai 

phương án, điều kiện đáp ứng, phục vụ công tác tổng kết, trao Giải Báo chí tỉnh 

Đồng Tháp lần V năm 2022. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan Báo chí của tỉnh đón tiếp 

đại biểu dự Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần V gắn “Kỷ 

niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm 2022”. 

6. Uỷ viên (Phó Chánh Văn phòng UBND Tỉnh) 

- Tham mưu cho UBND Tỉnh về các hồ sơ, thủ tục liên quan đến Giải 

Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần IV. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 

lễ trao Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần V năm 2022. 

7. Uỷ viên (Phó Giám đốc Sở Tài chính) 

Thẩm định kinh phí tổ chức Giải. 
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8. Uỷ viên (Hội Nhà báo Tỉnh, Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Đồng Tháp) 

- Tuyên truyền trên Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng 

Tháp, Tạp chí Văn Nghệ Đồng Tháp và Cổng Thông tin điện tử Tỉnh về nội 

dung, quy chế, thể lệ Giải; công tác sơ khảo, chung khảo tác phẩm; tôn vinh các 

tập thể, cá nhân, đặc biệt là những người làm báo không chuyên, các cộng tác 

viên có nhiều nỗ lực tham gia Giải. 

- Quan tâm, hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của Ban Tuyển chọn tại cơ quan, 

đơn vị báo chí; tạo điều kiện để các Ban Sơ khảo làm tốt việc tiếp nhận, phân 

loại, thẩm định chất lượng các tác phẩm đã được các tác giả, nhóm tác giả lựa 

chọn gửi tham dự Giải đúng tiến độ, quy trình, quy chế, thể lệ Giải; tổng hợp 

kết quả, nộp tác phẩm về Văn phòng Hội Nhà báo. Phối hợp với Hội Nhà báo, 

Văn phòng UBND Tỉnh đón đại biểu dự Lễ tổng kết và trao giải thưởng Giải 

Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần V năm 2022 gắn với “Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách 

mạng Việt Nam 2022”. 

- Cử người phục vụ công tác trao giải thưởng. 

 IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Giao Hội Nhà báo Tỉnh – Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Giải 

xây dựng dự toán, kinh phí Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần V năm 2022, Giải 

thưởng báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” đợt IV năm 2022 và Giải “Búa Liềm vàng” lần III năm 2021, gửi 

Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Giao cho Hội Nhà báo Tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm 

đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức thực hiện giải theo Kế hoạch. 

- Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện có phát sinh khó khăn 

vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Hội Nhà báo Tỉnh để cùng phối hợp giải 

quyết. 

Đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Chung khảo, các Ban Sơ 

khảo và Ban Tuyển chọn tại các cơ quan báo chí căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được phân công, phối hợp chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức thực hiện đảm bảo 

thành công Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần V năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Tổ chức; 

- Các thành viên Ban Giám khảo; 

- Hội đồng chung khảo; 

- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh; 

- Phòng PA 83 (Công an tỉnh); 

- Lưu: VT, THVX (QM). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đoàn Tấn Bửu 
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