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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Giải báo chí năm 2021 với chủ đề 

“Hải Dương vượt khó - tăng tốc”

Thực hiện Công văn số 1523/UBND-VP ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc tổ chức Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”, Sở 
Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải báo chí năm 2021 
với chủ đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Hải Dương lần thứ XVII; Sự chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện những chủ 
trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ và chính quyền tỉnh 
Hải Dương như: công nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp, phát triển nông thôn; thu 
hút đầu tư nước ngoài; thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát 
triển; quản lý, phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng; các lĩnh vực văn 
hóa - xã hội, an sinh; quốc phòng, an ninh...

- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các 
cơ quan thông tin, báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, 
sáng tác tác phẩm về tỉnh Hải Dương. 

- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc 
tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền, 
quảng bá hình ảnh Hải Dương; về việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 
của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII…

2. Yêu cầu
- Việc tổ chức Giải báo chí phải đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình 

thức, chú trọng chất lượng và hiệu quả, tránh qua loa, hình thức; đảm bảo tính 
trung thực, khách quan, công tâm trong việc lựa chọn những tác phẩm đạt chất 
lượng để trao giải; tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và 
toàn xã hội.

- Thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải báo chí góp phần tuyên 
truyền, quảng bá hình ảnh Hải Dương và việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, giúp cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân nhận thức sâu sắc thêm về hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội, những khó khăn, tồn tại và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
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- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác đưa Nghị quyết Đại hội 
Đảng vào cuộc sống trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II. NỘI DUNG
1. Tên giải thưởng: Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương vượt 

khó - tăng tốc”.
2. Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương.
3. Nội dung triển khai
- Giải thưởng được tuyển chọn và trao cho các tác giả có tác phẩm báo chí 

đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa, có nội dung và hình thức hấp 
dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát 
triển của tỉnh được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông đại 
chúng do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Đặc biệt là những tác 
phẩm về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng tỉnh Hải Dương lần thứ 
XVII trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh 
tế - xã hội.

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban chấm giải và Tổ giúp 
việc; Quyết định về cơ cấu, giá trị giải thưởng; Ban hành Thể lệ Giải báo chí, 
Quy chế chấm giải...

- Tác phẩm dự thi sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, in ấn 
phát hành để phục vụ công tác tuyên truyền.

4. Tác giả và tác phẩm tham dự giải
- Về tác giả: công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên 

các phương tiện truyền thông do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. 
Trong thời gian tham dự giải không bị truy tố; không vi phạm các quy định về 
đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

- Về tác phẩm: Tác phẩm báo chí tuyên truyền tuyên truyền việc thực hiện 
Nghị quyết của Đại hội Đảng tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và quảng bá hình 
ảnh Hải Dương đã đăng, phát trên các loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo 
hình, báo điện tử.

5. Thời gian tác phẩm dự giải
Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 

01/10/2021. 
Thời gian tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến 16 giờ 30 phút ngày 

02/10/2021 (theo dấu bưu điện).
6. Nơi nhận tác phẩm: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông 

tin và Truyền thông (Số 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Điện thoại: 0220.3897357; Email: 
thangnt.tttt@gmail.com).
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III. CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong 

các loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử) với cơ cấu 
giải thưởng gồm: 01 Giải đặc biệt, 02 giải A, 02 giải B, 05 giải C và 07 giải 
khuyến khích.

Việc xét trao các loại giải nêu trên phụ thuộc vào chất lượng thực tế của 
các tác phẩm dự giải, không nhất thiết trao đầy đủ các loại giải.

2. Giá trị giải thưởng 
- Giải đặc biệt: 30.000.000 đồng/giải.
- Giải A: 20.000.000 đồng/giải.
- Giải B: 15.000.000 đồng/giải.
- Giải C: 7.000.000 đồng/giải. 
- Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải. 
IV. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Tổ chức phát động Giải báo chí
Tổ chức phát động Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương vượt 

khó - tăng tốc” vào dịp tổ chức kỷ niệm, gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2021. 
Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, 
của tỉnh.

2. Tổ chức chấm giải: Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định thành 
lập Ban Tổ chức giải.

2.1. Thành lập Ban chấm giải 
- Ban chấm giải do Ban Tổ chức giải lựa chọn, ra quyết định thành lập, 

gồm các nhà báo thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương; một số cán 
bộ, chuyên viên thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh có kinh nghiệm 
công tác, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Giúp việc cho Ban chấm giải có Tổ giúp việc do Trưởng Ban Tổ chức 
giải ra quyết định thành lập.

- Ban chấm giải trên cơ sở Quy chế chấm giải do Ban Tổ chức ban hành 
phù hợp với yêu cầu của giải và Luật Báo chí.

2.2. Tổ chức chấm Sơ khảo 
- Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự giải theo quy định sẽ 

được Ban chấm giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu 
chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/11/2021.
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2.3. Tổ chức chấm Chung khảo 
Ban chấm giải dựa trên kết quả sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, 

lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức giải để quyết định 
trao giải. 

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 30/11/2021.
3. Tổ chức công bố và trao giải
Tổ chức trao Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương vượt khó - 

tăng tốc” dự kiến vào đầu năm 2022.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương vượt khó 

- tăng tốc” từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà 
nước và nguồn xã hội hóa hợp pháp.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 
- Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức triển khai Kế hoạch; theo 

dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị có liên quan, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo 
cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.

- Tham mưu ban hành văn bản đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên 
truyền và tích cực tham dự Giải.

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức giải, tổ chức phát động và trao giải.
2. Văn phòng
- Phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tham mưu tổ chức Giải. 
- Theo dõi việc sử dụng kinh phí theo quyết định được phê duyệt. Hướng 

dẫn, kiểm tra hồ sơ và thanh quyết toán nhiệm vụ theo qui định hiện hành. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các phòng, đơn vị 

báo cáo Giám đốc Sở (qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản) để xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thắng
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