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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 10/9/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp xem xét các 

văn bản liên quan đến việc tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi là 

Giải). Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn 

theo Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh (sau đây 

gọi là Hội đồng). Sau khi nghe Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trình bày dự thảo các 

văn bản liên quan, ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Long 

Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

Yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh, cơ quan thường trực Giải báo chí tiếp thu tối 

đa các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện 

dự thảo các văn bản theo hướng sau: 

1. Về một số nội dung trong dự thảo Kế hoạch và dự thảo Thể lệ: 

- Tiến độ thực hiện: thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải trước ngày 28 

tháng 02 năm 2021; thời gian xét chọn, thẩm định, chuẩn bị trao Giải từ tháng 3 

đến tháng 5 năm 2021; thời gian tổ chức trao Giải vào tháng 6 năm 2021. 

- Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải: theo địa chỉ của Hội Nhà báo 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Giải bao gồm 5 loại giải tương ứng với các loại hình và thể loại báo chí: 

Báo in, Báo nói, Báo hình, Báo điện tử và Ảnh báo chí. Do năm 2021 là năm 

đầu tiên tổ chức giải, cho nên căn cứ kết quả và tình hình thực tế, Hội đồng xem 

xét, báo cáo UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh số lượng giải, bảo đảm phù hợp, 

chất lượng. 

- Đối với dự thảo Thể lệ: thống nhất xây dựng và ban hành Thể lệ Giải 

báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 (thời gian tiếp theo sẽ xây dựng Thể 

lệ áp dụng trong nhiều năm). Rà soát, điều chỉnh dự thảo Thể lệ theo kết cấu 

chương, điều, khoản, tương tự như Điều lệ Giải báo chí Quốc gia; đồng thời quy 

định rõ đối tượng tham dự Giải là các tác phẩm đã được đăng, phát trên các cơ 

quan báo chí theo quy định; lược bỏ các quy định cụ thể, chi tiết về điểm chấm 

chung, điểm chấm riêng cho các loại hình tác phẩm báo chí.  

2. Về dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng: rà soát, biên tập theo 

hướng gộp chung nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng 

trong Quy chế làm việc của Hội đồng, không ban hành văn bản phân công 

nhiệm vụ thành viên Hội đồng riêng; lược bỏ điều về phạm vi, đối tượng điều 



2 
 

 

chỉnh, cơ cấu tổ chức của Hội đồng; đồng thời bổ sung, làm rõ hơn nhiệm vụ 

của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và từng thành viên, nhóm thành viên Hội đồng, bảo 

đảm rõ ràng, phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình 

hoạt động, Hội đồng sẽ thành lập các ban: Ban sơ khảo, Ban chung khảo và các 

tiểu ban chuyên môn; thành viên của các Ban là thành viên Hội đồng và mời các 

chuyên gia có uy tín trong từng lĩnh vực, loại hình báo chí để tham gia xem xét, 

đánh giá, chấm các tác phẩm tham dự Giải.  

3. Về dự thảo chương trình Lễ phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ I năm 2021:  

- Nội dung chương trình: quán triệt thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 

08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và các Kế hoạch thực hiện 

của Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh; phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I 

năm 2021. 

- Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện Chương trình bảo 

đảm ngắn gọn, trang trọng, tiết kiệm; thời lượng khoảng 90 phút.  

- Thời gian tổ chức Lễ phát động: dự kiến cuối tuần 3 tháng 9/2020. 

4. Kinh phí tổ chức Giải: trước mắt chưa đưa mức chi giải thưởng cụ thể 

trong Kế hoạch và Thể lệ, chỉ công bố mức dự kiến tại lễ phát động Giải. 

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về mức chi giải thưởng Báo chí tỉnh Lạng Sơn (chỉ quy 

định mức thưởng, không đưa quy định cụ thể về số lượng đối với mỗi giải).  

Hội Nhà báo tỉnh chủ động đăng ký nhiệm vụ năm 2021, trong đó có nội 

dung nhiệm vụ tổ chức Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021; đồng 

thời lập dự toán kinh phí liên quan đến việc tổ chức Giải để các cơ quan chuyên 

môn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giao nhiệm vụ, phân bổ kinh phí 

theo quy định. 

5. Giao Hội Nhà báo tỉnh, cơ quan thường trực Hội đồng khẩn trương hoàn 

thiện các dự thảo liên quan trình UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trong ngày 

14/9/2020 để xem xét, ban hành; đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ 

chức thành công Lễ phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 

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

- Thành viên HĐ (QĐ số 1601/QĐ-UBND  

  ngày 19/8/2020); 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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