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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 03/6/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) 

đã tổ chức cuộc họp) để xem xét, thống nhất các nội dung liên quan đến kết quả 

và việc trao giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022; xem 

xét dự thảo Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2023. 

Dự họp có các thành viên Hội đồng tại Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Giải báo chí tỉnh 

Lạng Sơn, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.  

Sau khi nghe báo cáo do đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo trình bày, ý kiến 

của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - 

Chủ tịch Hội đồng kết luận như sau: 

Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 được tổ chức nhằm kịp 

thời động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm 

báo, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong tỉnh, ghi nhận và tôn 

vinh những đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân trong xây dựng và phát 

triển sự nghiệp báo chí của tỉnh. Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của 

Hội Nhà báo tỉnh đã tích cực tham mưu cho Hội đồng triển khai các bước trong 

quá trình tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022 bảo đảm tiến 

độ đã đề ra; các cơ quan báo chí, truyền thông đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây 

dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, động viên phóng viên, cộng tác viên tích 

cực sáng tác và gửi các tác phẩm tham dự Giải; thành viên Ban giám khảo, Tổ 

giúp việc đã tích cực thực hiện tổng hợp tác phẩm, chấm điểm đảm bảo khách 

quan, công tâm, lựa chọn ra được những tác phẩm có giá trị, xứng đáng vào 

vòng chung khảo. 

Để tổ chức thành công Lễ trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II và 

phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Đề nghị Hội Nhà báo tỉnh khẩn trương hoàn thiện Báo cáo của Hội 

đồng Giải báo chí tỉnh về kết quả tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II 

năm 2022 với nội dung gồm 05 phần chính: (1) Công tác chỉ đạo triển khai Giải 

báo chí; (2) công tác tuyên truyền, triển khai tổ chức Giải báo chí; (3) kết quả tổ 

chức thực hiện Giải báo chí; (4) đánh giá chung (ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân 

của những hạn chế); (5) phương hướng, nhiệm vụ tổ chức Giải báo chí tỉnh lần 

III năm 2023.  
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2. Tổ chức Lễ trao giải Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022: 

Việc tổ chức Lễ trao Giải Báo chí cần đảm bảo tính trang trọng, gọn gàng, 

tiết kiệm, hiệu quả. Hội Nhà báo tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí 

thành viên Hội đồng và hoàn thiện dự thảo 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) như sau: 

- Thời gian tổ chức: 09h ngày 18/6/2022 (Thứ Bảy). 

- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị The Pride. 

- Ma két: sửa thành là "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)". 

- Thành phần: nhất trí với số lượng thành phần tại dự thảo Kế hoạch. 

- Nội dung chương trình: bỏ nội dung báo cáo tóm tắt quá trình triển khai 

và kết quả Giải báo chí tỉnh lần thứ II năm 2022; thêm một tiết mục văn nghệ 

vào sau nội dung phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, lựa chọn các 

tác phẩm văn nghệ biểu diễn tại buổi Lễ có chủ đề về báo chí; sửa lại là phát 

biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh... 

- Về đề xuất quà tặng cho các phóng viên, nhà báo tham dự Lễ Trao giải 

nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: giao Văn phòng 

UBND tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện. 

3. Dự thảo Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, năm 

2023: cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, bổ sung hoàn thiện thêm các nội 

dung theo ý kiến tham gia hợp lý tại cuộc họp và đưa vào khắc phục những hạn 

chế của Giải Báo chí lần thứ II như: bổ sung quy định cụ thể hơn về công tác 

truyền thông phát động Giải báo chí nhằm thu hút đông đảo các cơ quan báo chí 

Trung ương và các tỉnh bạn tham dự Giải báo chí của tỉnh, góp phần quảng bá 

hình ảnh "đất và người Xứ Lạng”; điều chỉnh thời gian nhận tác phẩm tham dự 

Giải báo chí đến hết tháng 02/2023; bổ sung nội dung căn cứ tình hình thực tế, 

Hội đồng Giải báo chí sẽ quyết định số lượng cụ thể đối với Giải khuyến khích 

cho mỗi loại hình báo chí nhưng không vượt quá tổng số giải khuyến khích theo 

quy định tại cơ cấu giải thưởng... 

4. Để việc tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III và những năm 

tiếp theo thành công hơn nữa, đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn: 

- Tiếp tục quan tâm động viên, tạo điều kiện về thời gian, vật chất, tinh 

thần cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên... tham gia Giải báo 

chí tỉnh, nhất là việc đầu tư xây dựng những tác phẩm có chất lượng cao để tham 

dự Giải báo chí. 

- Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, 

biên tập viên, phát thanh viên...; việc tập huấn cần được thực hiện nghiêm túc, 

có thể tập huấn theo từng nhóm nhỏ, chủ yếu tập trung vào tập huấn các kỹ năng 
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tác nghiệp cụ thể theo hình thức cầm tay chỉ việc. 

- Nghiên cứu tạo thêm nhiều giải báo chí nội bộ các cơ quan báo chí (như 

tổ chức Giải báo chí của Báo Lạng Sơn hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

tổ chức liên hoan phát thanh - truyền hình cấp tỉnh...) từ đó tạo giải "vệ tinh", 

góp phần nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà báo, phóng 

viên trên địa bàn tỉnh, tạo ra được nhiều tác phẩm có chất lượng cao tham gia 

Giải báo chí của tỉnh. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TV theo GM số 224/GM-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: KGVX, THNC; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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