
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết và trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022  

gắn với  Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

 (21/6/1925 - 21/6/2022) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm tôn vinh, tặng thưởng những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo 

chí xuất sắc tham dự Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 và ôn lại 

truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam trong 97 năm hình thành và phát triển.  

 - Cổ vũ, động viên tạo không khí thi đua trong toàn hội viên, nhà báo tích 

cực hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Tổ chức trao Giải báo chí tỉnh gắn với Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí 

cách mạng Việt Nam đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Thời gian: từ 9 giờ 00, ngày 18 tháng 6 năm 2022 (thứ Bảy). 

2. Địa điểm: Trung tâm tổ chức hội nghị The Pride - số 69 đường Trần 

Phú, Khu đô thị Phú Lộc 3, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 3. Ma két: 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

 
 

TỔNG KẾT, TRAO GIẢI BÁO CHÍ TỈNH LẠNG SƠN  

LẦN THỨ II  NĂM 2022 VÀ GẶP MẶT KỶ NIỆM 97 NĂM  

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

(21/6/1925 - 21/6/2022) 
 
 

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2022 
 

 

4. Thành phần đại biểu tham dự 

Tổng số dự kiến 230 người, gồm các thành phần cụ thể sau: 

 - Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh. 

- Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam. 

- Đại điện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng 
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Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào 

tạo, Y tế, Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú: Báo 

Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; 

Cổng thông tin điện tử tỉnh; Thông tấn xã Việt Nam; Báo, Truyền hình Nhân 

Dân; Báo Tiền phong; Tạp chí Thương hiệu và Công luận; Đài Tiếng nói Việt 

Nam (VOV); Báo Tài nguyên và Môi trường; Báo Công lý; Báo Nông thôn ngày 

nay; Báo Dân tộc và Phát triển; Báo Nhà báo và Công luận. 

- Đại diện Lãnh đạo: Lãnh đạo UBND và Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thông các huyện, thành phố. 

- Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, thành viên Hội đồng Giải báo chí tỉnh, 

Ban Sơ khảo, Ban Chung khảo, Tổ giúp việc Giải báo chí tỉnh. 

- Các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải. 

- Đại diện Hội viên các Chi hội báo chí: Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh cử 30 hội viên, Chi hội Nhà báo Báo Lạng Sơn cử 15 hội 

viên, Chi hội Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng cử 05 hội viên, Đại diện Ban Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi. 

5. Nội dung chương trình 

-  Đón tiếp đại biểu.  

- Văn nghệ chào mừng. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh. 

 - Phóng sự truyền hình: về Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II. 

- Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức trao Giải báo 

chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022. 

- Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo tỉnh. 

- Phát động Giải báo chí tỉnh lần thứ III năm 2023. 

- Văn nghệ. 

- Kết thúc chương trình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Hội Nhà báo tỉnh 

- Xây dựng kịch bản chi tiết buổi tổng kết, trao Giải báo chí tỉnh lần thứ II 

năm 2022 và gặp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.  
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 - Dự thảo Tờ trình của Hội đồng Giải báo chí tỉnh và dự thảo Quyết định 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công nhận đạt Giải báo chí tỉnh cho các tác giả, 

nhóm tác giả, kèm theo mẫu giấy chứng nhận Giải. 

 - Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo 

tỉnh, lập danh sách đại biểu mời, dự thảo Giấy mời. 

 - Chuẩn bị hội trường, trang trí, khánh tiết, hoa, chứng nhận Giải, phân 

công đón tiếp khách mời dự buổi trao Giải. Lập dự toán, chi và thanh quyết toán 

kinh phí của buổi trao Giải đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật xây dựng chương trình văn nghệ 

(35 phút) biểu diễn chào mừng buổi tổng kết và trao Giải báo chí tỉnh lần thứ II 

năm 2022 gắn với gặp mặt Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Thống nhất với Hội Nhà báo tỉnh để lựa chọn các tiết mục biểu diễn phù hợp. 

 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

 Chủ trì, Phối hợp với Hội Nhà báo xây dựng phóng sự truyền hình về Giải 

báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II; cử 02 MC dẫn chương trình và phối hợp với 

Hội Nhà báo tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết tại buổi trao Giải; cử 05 cán bộ, hội 

viên tham gia hỗ trợ trong việc đón tiếp khách mời và làm công tác lễ tân; cử 

phóng viên ghi hình, đưa tin về Lễ trao giải. 

 4. Báo Lạng Sơn 

 Cử 5 cán bộ, hội viên phối hợp cùng Hội Nhà báo tỉnh trong việc đón tiếp 

khách mời, công tác lễ tân và cử phóng viên đưa tin, viết bài về Lễ trao giải. 

 5. Văn phòng UBND tỉnh 

 Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh rà soát, trình dự thảo Giấy mời đại biểu dự 

buổi trao Giải, dự thảo bài phát biểu khai mạc và phát biểu chúc mừng của lãnh 

đạo tỉnh./.  

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- UB MTTQ tỉnh; 

- Các thành viên HĐ Giải báo chí  

  tại QĐ số 578/QĐ-UBND; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VPTU, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;     

- Các cơ quan: Sở VHTTDL, Sở TT&TT,  

  Đài PTTH tỉnh, Báo LS, Hội Nhà báo tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX (HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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