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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

DỰ THẢO 

 

ĐỰ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐỀ ÁN 

TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /6/2020 của UBND tỉnh) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN 

1. Cơ sở thực tiễn 

Trong những năm qua, hoạt động báo chí đã được Đảng, Nhà nước ta đặc 

biệt quan tâm, xác định đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí 

đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết 

chuyên đề tạo điều kiện để báo chí phát triển. 

Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Giải báo chí Quốc gia và Quyết định số 1694/QĐ-

TTg ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất 

lượng giải báo chí quốc gia, từ năm 2007 đến nay, Giải báo chí quốc gia đã được 

tổ chức với sự tham gia đông đảo của hàng ngàn nhà báo từ hơn 800 cơ quan 

báo chí cả nước, mỗi năm có khoảng 100 tác phẩm báo chí chất lượng cao trên 

tất cả các lĩnh vực đoạt các giải thưởng cao quý của Hội đồng Giải báo chí quốc 

gia, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ 

những người làm báo trong cả nước; phát hiện, bồi dưỡng tài năng báo chí trong 

xã hội. Đến nay nhiều tỉnh, thành phố (trong đó 05/06 tỉnh miền núi phía bắc là 

Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên) cũng đã tổ chức được 

Giải báo chí quy mô cấp tỉnh. 

 Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hoạt động báo chí luôn nhận được sự quan 

tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thông qua việc ban hành các văn bản quản 

lý, cơ chế chính sách… tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động theo đúng 

luật định, bảo đảm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện chức năng vừa là 

cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước, vừa là diễn đàn của nhân dân; phản 

ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; cổ vũ phong trào thi 

đua yêu nước, biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; góp phần 

giữ gìn ổn định chính trị xã hội, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh 

đạo của Đảng và Nhà nước. Số lượng ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục ngày 

càng tăng, nội dung các lĩnh vực được báo chí tuyên truyền, phản ánh đa dạng, 

gắn liền với đời sống xã hội, bám sát các chủ trương chỉ đạo của Tỉnh uỷ, 

HĐND, UBND tỉnh. 

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua Hội Nhà báo tỉnh đã chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh tổ chức Giải báo chí chuyên ngành hàng năm; ngoài ra năm 

2017 Hội Nhà báo cũng phối hợp với Thành ủy Lạng Sơn tổ chức thành công 

Giải báo chí “Thành phố Lạng Sơn 15 năm xây dựng và phát triển”… thông qua 
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việc tổ chức giải, bước đầu đã tạo được phong trào thi đua trong đội ngũ những 

người làm báo địa phương; từng bước nâng cao chất lượng các tác phẩm báo 

chí; tạo động lực để các nhà báo phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm trước công 

chúng. 

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác tổ chức giải thưởng báo chí thời 

gian qua còn có những hạn chế như Giải mới chỉ dừng lại ở quy mô cấp Hội Nhà 

báo, kinh phí hạn hẹp, chưa thu hút được đông đảo những người làm báo trong 

và ngoài tỉnh tham gia tuyên truyền, phản ánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Phong trào thi đua sáng tạo trong đội ngũ 

những người làm báo để có những tác phẩm báo chí chất lượng cao chưa được 

đẩy mạnh, do đó ít có những tác phẩm báo chí thực sự nổi bật, đủ sức cạnh tranh 

và đạt Giải báo chí quốc gia. Kinh phí tổ chức giải còn hạn hẹp. Tài năng báo 

chí chưa được quan tâm, bồi dưỡng. 

Trước sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của hoạt động báo chí nói 

chung và đội ngũ những người làm báo Xứ Lạng nói riêng với những đóng góp 

tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc tổ chức Giải báo chí tỉnh 

Lạng Sơn là hết sức cần thiết vì: (1) Là một hoạt động phù hợp với những chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động báo chí; 

(2) Nhằm xét chọn, trao giải cho các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, nội 

dung và hình thức hấp dẫn, mang lại hiệu ứng xã hội rộng lớn, đóng góp tích cực 

vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống thông tin của tỉnh; (3) Những 

người làm báo trong và ngoài tỉnh sẽ có môi trường, động lực để phấn đấu, cống 

hiến cũng như được tôn vinh, khen thưởng xứng đáng, thông qua đó động viên, 

cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo; (4) Thông 

qua Giải báo chí có thể phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí tỉnh nhà, 

đồng thời chọn được các tác phẩm xuất sắc giới thiệu tham dự Giải Báo chí quốc 

gia hằng năm.  

2. Cơ sở pháp lý 

- Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giải báo chí quốc gia; 

- Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí 

quốc gia. 

II. TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TỈNH LẠNG SƠN 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có 

tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, 

quốc phòng, đối ngoại của tỉnh; đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn 
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hoá; có nội dung, hình thức hấp dẫn; đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

- Thông qua Giải báo chí tỉnh nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua 

lao động sáng tạo của những người làm báo và phát hiện, bồi dưỡng những tài 

năng báo chí trong tỉnh; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các 

tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát triển sự nghiệp báo chí của tỉnh, đồng 

thời chọn được các tác phẩm xuất sắc giới thiệu tham dự Giải Báo chí quốc gia 

hằng năm. 

- Tổ chức giải bảo đảm tính khách quan, chính xác và công bằng; khơi 

dậy được tài năng sáng tạo, trách nhiệm của báo chí trước công chúng; tạo được 

hiệu quả xã hội cao và được dư luận Nhân dân đồng tình hưởng ứng. 

2. Nội dung Giải Báo chí 

2.1. Tên gọi: Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Thời gian: Giải tổ chức thường niên (mỗi năm 01 lần, trao giải vào 

dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - 21/6). 

2.3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

- Cơ quan chỉ đạo và trao giải: UBND tỉnh Lạng Sơn.  

- Cơ quan chủ trì, thường trực công tác xét chọn để trao giải: Hội Nhà báo 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, mời Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy tham gia. 

2.4. Hình thức Giải: Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn do Chủ tịch UBND tỉnh 

quyết định tặng giải thưởng, kèm theo Chứng nhận và tiền thưởng. 

2.5. Đối tượng tham dự giải 

- Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Lạng 

Sơn đăng, phát trên các báo, đài, tạp chí trong và ngoài tỉnh, bản tin Người làm 

báo của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành 

phố. 

- Tác giả có tác phẩm tham dự giải không bị các hình thức kỷ luật từ 

khiển trách trở lên trong thời gian tham dự giải. 

- Tác giả là thành viên của Hội đồng tổ chức Giải báo chí thì không được 

đăng ký tác phẩm tham gia Giải (bao gồm Hội đồng Giải báo chí; Hội đồng 

chấm Giải báo chí, Thư ký và các thành viên giúp việc cho Hội đồng chấm giải). 

2.6. Tiêu chuẩn tác phẩm tham dự 

- Tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Lạng Sơn có chất lượng cao về tư 

tưởng, chính trị, văn hoá; bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục. Ưu tiên tác 

phẩm có tính phát hiện vấn đề mới, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh. 

- Tác phẩm báo chí (bao gồm: báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện 

tử, báo hình, báo phát thanh) đã đăng, phát trên các báo, đài, tạp chí trong và 
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ngoài tỉnh, bản tin Người làm báo của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố từ ngày 01/01 đến 31/12 hằng năm. 

- Tác giả, nhóm tác giả được quyền đăng ký tham dự giải không quá 02 

tác phẩm cho tất cả các loại hình báo chí. 

2.7. Tác phẩm dự giải 

- Tác phẩm của loại hình báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử: 

Bao gồm Phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bài phản ánh, xã luận, bình 

luận, chuyên luận, phỏng vấn, bút ký báo chí; ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh 

(không nhận ảnh nghệ thuật, phong cảnh). 

- Tác phẩm báo hình: Phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu, chương 

trình chuyên đề, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm, phỏng vấn. 

- Tác phẩm báo phát thanh: Bài phản ánh, phóng sự, phóng sự điều tra, 

bình luận, chuyên luận, bút ký phát thanh, phỏng vấn. 

2.8. Quy trình, thủ tục và thời gian gửi tác phẩm tham gia dự giải 

a) Quy trình: 

- Tác giả hoặc nhóm tác giả gửi tác phẩm báo chí cho Ban Biên tập các cơ 

quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành 

phố (sau đây gọi chung là Ban Biên tập) đã đăng, phát các tác phẩm của tác giả, 

nhóm tác giả. Ban Biên tập chủ trì, phối hợp với các Chi hội Nhà báo tổ chức 

tuyển chọn và làm thủ tục gửi tác phẩm tham gia dự giải cho Hội đồng Giải báo 

chí của tỉnh. 

- Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm tham gia dự giải không đăng, phát ở 

các cơ quan báo chí của tỉnh mà đăng, phát ở các cơ quan báo chí Trung ương, 

cơ quan truyền thông địa phương trực tiếp gửi tác phẩm tham gia dự giải cho 

Hội đồng Giải báo chí của tỉnh (qua Hội Nhà báo tỉnh) có xác nhận của cơ quan 

chủ quản. 

b) Thủ tục: 

- Tác phẩm dự giải cần ghi rõ thể loại, tên thật của tác giả, thời điểm công 

bố; cơ quan công bố, sử dụng tác phẩm. 

- Tác phẩm báo in, tạo chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử phải gửi tác 

phẩm gốc và sao chụp tác phẩm đã được sử dụng trên báo. 

- Tác phẩm báo phát thanh, báo hình phải gửi kèm bản thuyết minh; băng 

hoặc đĩa, USB ghi hình, tiếng hoàn chỉnh, ghi rõ thời lượng phát sóng; tác phẩm 

tiếng dân tộc phải có phụ đề và bản dịch tiếng Việt. 

- Ban Biên tập gửi hồ sơ tác phẩm tham dự giải cho Hội đồng Giải báo chí 

của tỉnh gồm: các tác phẩm báo chí dự giải của các tác giả, nhóm tác giả đã 

được Ban Biên tập tổ chức tuyển chọn. 

c) Thời gian: 

- Thời gian nhận tác phẩm: chậm nhất đến hết ngày 28 tháng 02 hằng 

năm, các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự giải tới Ban Biên tập các cơ 

quan báo chí để tiến hành tuyển chọn vòng một. Sau khi sơ tuyển, Ban Biên tập 
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các cơ quan báo chí gửi các tác phẩm đã được tuyển chọn về Hội đồng Giải báo 

chí của tỉnh chậm nhất là ngày 31 tháng 3 hằng năm. 

Đối với các tác phẩm của cơ quan báo chí Trung ương, cơ quan truyền 

thông địa phương khác gửi tác phẩm tham gia dự giải cho Hội đồng Giải báo chí 

của tỉnh (qua Hội Nhà báo tỉnh) chậm nhất là ngày 31 tháng 3 hằng năm. 

 - Thời gian chấm giải: bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 

5 hằng năm. 

- Thời gian công bố giải: vào dịp Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt 

Nam (ngày 21 tháng 6). 

2.9. Tổ chức tuyển chọn, thẩm định và chấm giải: Giải báo chí tỉnh 

Lạng Sơn sẽ được tuyển chọn và chấm qua 03 vòng, thang điểm 10 theo quy chế 

và tiêu chí làm việc của Hội đồng Giải báo chí: 

- Vòng tuyển chọn: tiến hành ở các Chi hội, Ban Biên tập các cơ quan báo 

chí. 

- Vòng sơ khảo: do Hội đồng chấm Giải báo chí của tỉnh chấm, những tác 

phẩm đạt từ 5 điểm trở lên được vào vòng chung khảo. 

- Vòng chung khảo: do Hội đồng chấm Giải báo chí của tỉnh chấm, những 

tác phẩm đạt từ 6 điểm trở lên được xét với các mức giải tương ứng và đề nghị 

Hội đồng Giải báo chí tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 

2.10. Cơ cấu số lượng giải thưởng, mức thưởng Giải báo chí tỉnh 

Giải báo chí tỉnh có 04 loại hình báo chí với 06 loại tác phẩm báo chí 

gồm: (1) Báo in (Báo in và tạp chí in); (2) báo điện tử (báo điện tử và tạp chí 

điện tử); (3) báo hình; (4) báo phát thanh.  

Cơ cấu, số lượng giải thưởng: 

STT 
                      Xếp loại 

Loại hình 
Giải A Giải B Giải C 

Giải khuyến 

khích 

1 
Báo in 

 

Báo in 01 02 03 04 

Tạp chí in 01 02 03 04 

2 
Báo 

điện tử 

Báo điện tử 01 02 03 04 

Tạp chí điện tử 01 02 03 04 

3 Báo hình 01 02 03 04 

4 Báo phát thanh 01 02 03 04 

Cộng 06 12 18 24 

Tổng số 60 giải thưởng 
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Căn cứ vào tình hình thực tế hằng năm, Hội đồng Giải báo chí sẽ quyết 

định cơ cấu và điều chỉnh, bổ sung cơ cấu, số lượng giải cho phù hợp nhưng 

không vượt quá số lượng giải tối đa đã quy định. 

2.11. Mức thưởng: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của HĐND 

tỉnh về mức chi ngân sách để tổ chức Giải báo chí. 

2.12. Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ hợp 

pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh (nếu có). 

III. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIẢI THƯỞNG 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Giải báo chí của 

tỉnh, thành phần gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực báo chí làm 

Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh làm Phó Chủ tịch thường trực 

Hội đồng; các thành viên Hội đồng bao gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí và một 

số nhà báo có uy tín của trung ương và của tỉnh. 

- Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm xây dựng Quy 

chế làm việc và tiêu chí chấm giải phù hợp với yêu cầu nội dung của Đề án này; 

thành lập Hội đồng chấm Giải báo chí để thực hiện việc chấm giải. 

- Thư ký và các thành viên giúp việc cho Hội đồng chấm giải. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nhà báo tỉnh 

 Hội Nhà báo tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng Giải báo chí tỉnh, 

có trách nhiệm:  

 a) Trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng Giải báo chí tỉnh 

Lạng Sơn. 

 b) Tham mưu giúp Hội đồng Giải báo chí tỉnh xây dựng Thể lệ, quy định 

cụ thể về tiêu chí, phương thức chấm điểm, xét, trao Giải; xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện Giải báo chí tỉnh. 

 c) Tiếp nhận, tổng hợp danh sách các tác phẩm, tác giả tham gia Giải; lập 

hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc tuyển chọn, chấm điểm vòng Sơ khảo, 

Chung khảo và xét, tặng Giải. 

 đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan tham 

mưu cho Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh thành lập Hội đồng chấm giải báo 

chí (Hội đồng chuyên ngành để chấm vòng sơ khảo). 

e) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, dự toán kinh 

phí tổ chức Giải thưởng; tham mưu tổ chức Lễ trao Giải thưởng. 

  g) Phối hợp với các cơ quan báo chí thông báo rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng về nội dung liên quan đến Giải báo chí và phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế Giải báo chí tỉnh. 

 h) Tham mưu Hội đồng Giải báo chí tỉnh giải quyết việc khiếu nại, tố cáo 

về Giải báo chí tỉnh. 
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 2. Sở Thông tin và Truyền thông 

 a) Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban 

hành các văn bản liên quan đến triển khai tổ chức Giải báo chí. 

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

theo quy định của pháp luật và quy định về tổ chức Giải báo chí tỉnh. 

 c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức 

tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến Giải báo chí tỉnh. 

 d) Chủ trì tiếp thu những kiến nghị, phản ánh bất cập về Đề án (nếu có) để 

báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. 

3. Sở Nội vụ 

 Phối hợp, hướng dẫn Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thực hiện công tác khen 

thưởng Giải báo chí tỉnh theo đúng quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng. 

 4. Sở Tài chính 

 Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Giải thưởng trong 

dự toán ngân sách của Hội nhà báo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định 

hiện hành.   

         5. UBND các huyện, thành phố; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, Bản tin Người làm báo Lạng 

Sơn, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và các đơn vị truyền thông khác 

Phổ biến Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn đến các tổ chức, cá nhân thuộc đơn 

vị, địa bàn quản lý. Tuyên truyền các nội dung về Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn 

trên các phương tiện thông tin đại chúng./. 
 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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