
DANG BO TINH HA NAM 	HANG CONG SAN VIET NAM  
A 

THI UY DUY TIEN 
• 	* 	 Duy Tien, ngay 	thang 6 nam 2021 

So , 2- - KH/TU 

r 

KE HOACH 
hiro•ng trng Giai bao chi town quoc ve xay dung Bang 

(Giai Bua liem yang) Ian thu' VI - nam 2021 

Thuc hien Ke hoach so 18-KH/TU, ngay 08/6/2021 cua Ban Thuong vu Tinh 
fly v8 viec to chuc Giai bao chi toan quoc ve xay dung Dang (Giai Bua liem yang) 
lan thin VI - nam 2021; Ban Thuong vu Thi uy Duy Tien xay dung Ke hoach 
huong img Giai Bua liem yang 1.n thu VI - nam 2021 nhu sau: 

I- MUC RICH, YEU CAU 

1. Muc dich 

- Tiep tuc khang dinh vi tri, vai tro quan trong cua cong tac xay dung Dang. 
Nang cao hon nua nhan thuc, kha nang sang tao civa can bo, phong vien, bien tap 
vien, cong tac vien cua cac ca quan bao chi va su quan tam cua can bo, dang vien, 
nhan dan trong viec viet, sang tac cac tac pham ve xay dung Dang. 

- Dong vien, khuyen khich ngay cang co nhieu tac pham bao chi xuat sac; tao 
dong luc thuc day nang cao chat luting tuyen truyen cong tac xay dung Dang, gop 
phan xay dung Dang trong sach, vung manh; khong ngixng nang cao chat luting 
di ngu can bo, dang vien; doi mdi phuong thu' c lanh dao, nang cao nang lac cam 
quyen cua Dang va chat lugng hoat dong cua ca he thong chinh tri. 

- Phat huy vai tro cua cac ca quan bao chi, can bo, dang vien va nhan dan gop  
kin xay dung Dang, xay dung chinh quyen; tham gia phong, chong suy thoai ve 

tu tuong chinh tri, dao duc, 1oi song va nht ng bieu hien "tu din bin", "tlr chuyen 
boa" trong not bo; cung co, tang cuong moi quan he mau thit giE a Dang vai Nhan 
dan. 

- Tuyen truyen sau rong ket qua, nhirng not dung moi trong van kin Dai hi 
dai bieu town quoc lan thu XIII cua Dang va nghi quyet dai hi dang bo cac cap 
nhiem ky 2020-2025, nham nang cao nhan thuc cho can bo, clang vien va nhan dan 
v8 nhung chu truang, dinh huong lon cua Dang, cua cap uy cac cap trong toan thi 
xã; thong nhat nhan thuc va hanh dong, tao niem tin, khi the, dong luc moi dua 
nghi quyet vao cuoc song. 

- Co vu, dong vien town Dang, toan clan, town quan chung suc, dung long tip 
tic day manh cong cuoc xay dung, chinh d n Dang, xay dung Nha nudc phap 
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quyn xã hi chü nghia và h& thng chInh trj trong sch, vttng manh;  di mdii 

phuung thirc lãnh do, cm quyn cüa Dàng, xây dimg h& thng chInh trj tinh gçn, 
hiu içrc, hiu qua; n6 hrc phn du thirc hin thäng lçii nhcrng nhim vçt tr9ng tam 
cüa cà nhim kr duqc nêu trong Nghi quyt Di hi XIII cüa Dàng, Nghj quyt 
Dai hi Dàng b6 tinh 1n thu XX và Nghi quyt Dai  hi Dâng b6 thj, xä Duy Tiên 

1n thir XXIV, trong do CO CC nhim vi tr9ng tam v cong tác xây drng Dâng, 
cüng các chuGng trInh, k8 hoch phát trin kinh t - xã hi giai doan  202 1-2025. 

2. Yêu cu 

- Vic trin khai hu&ng irng Giâi báo chi toàn quc v& xây dung Dãng (Giài 
Büa 1im yang) 1n thir VI - näm 2021, trén dja bàn thj xã phài dung mic dIch, yêu 
cu và The 18 Giài theo quy dnh cña Ban To chi.rc Trung uo'ng; dam bão sâu rng, 
thit thirc, hiu qua, tránh hInh thüc; 1ra ch9n duçic nhfrng tác phm báo chi xut 
sac nht, các ca quan báo chi, và cp fly TCCSD có nhiu dOng gop trong tuyên 
truyn ve cong tác xây dçrng Dâng và to^ chirc Giái Büa 1im yang d8 trao giái, ton 
vinh các tác già, tác phm và các tp th, cá nhân tiêu biu. 

- Thông qua các tác phrn báo chi tham gia Giài báo chi toàn quc ve^ xây 
dung Dàng (Giãi Büa lim yang) giiip cho can b, dàng viên và nhân dan nhn 
thüc sâu sac them v8 Dãng và cong tác xây dung Dâng, xây dirng h thng chinh 
trj; tip tic nâng cao cht hrçing, hiu qua tham dir Giài Büa 1im yang d8 tth thành 
mt hoat dng cO nghia chinh tri sâu sic, có tác ding thi& thirc déd vâi cOng tác 
xây dirng Dàng. 

- Nâng cao chit hiçmg tuyên truyn ve^ xây dung Dàng trên các phuang tin 
thông tin dai  chung theo hung k& hop gi'a "xáy" và "cho'ng", trong dO 1y "xáy" 
là co bàn, chin 1uçc, lâu dài; 1y "cho'ng" là nhim vi quan trpng, cp bach và 
thiing xuyên; coi tr9ng Ca "di'c ti-j" và "pháp trj", nhung d cao "pháp trj". Thc 

& phuo'ng  châm "Lá'y tIch cic ddy liii tiêu cy'c", "lá' hin t 	 y cái dçp dçp cai xcu". 

Qua do, tao  hiu img tác dng Ian tOa trong các c quan báo chi và to' xã hi. 

- MOM ca quan báo chi, mi ngthi lam báo cn hiu dung chü truong cüa 
Dàng ve^ cong tác xây dirng Dàng, xây dçmg h8 thng chinh trj, chü dng, tjch crc 
bám sat thc tin Ca s& d8 kip thai phãn ánh kt qua cOng tác xay dung, chinh dn 
Dâng & các dja phuang, don vj. Trén Ca si do phát hin each lam hay, mô hInh t& 
de^ biu duang và du tranhphé phán nhng khuy& dim, vi phm, nhffiig vn d 
cOn tn tai, han ch. 

II- NQI DUNG 

1. Phát dng và htr&ng frng Giãi báo chi toàn quôc v xây drng Bang 
(Giãi Büa hem yang) lan thü' '/1 - nàm 2021 
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- Ve tác phm: Là các tác phrn dà drçc dãng tâi trên các báo duçc B6 Thông 

tin - Truyên thông cp phép thuc tt câ các th6 loai (bài phán ánh, phóng vain, ghi 
chip, bInh luán, chuyên luán, phóng Sw, kj sy', dié'u tra, các chwcrng trInh phát 
thanh, truyn hInh, phim tài lieu, san phá'm báo chi da phwo'ng tin, ánh báo chI...) 
cüa loai hInh báo in, báo din tir, phát thanh, truyn hInh, ãnh báo chi. 

NhU'ng tác phm dã &rçlc trao thuing cr các giài báo chi cüa dja phmmg Va 
ngành & Trung hang vn duccc quyn tham gia Giài báo chi toàn quc ve xây dçrng 
Dàng nhung cn ghi rö mrc giãi và do ca quan nào t6 cht'rc (Khóng nhn các tác 
phá'm dd doçit Giái báo chi quó'c gia). 

* Riêng cti vó'i yang so khdo cip till xã: Diêu kin tác phm dçr thi là tác 
phrn dc sic, ch9n lQc có th6 chua diiçic däng tãi tai  các ca quan báo chi do B 
Thông tin - Truyên thông cp phép. 

3. The 1 Giãi 

3.1. Thrc hin theo The^ 18 Giài báo chi toàn quc ve^ xây dirng Dàng (Giâi 
Büa 1im yang) ban hnh kern theo K hoch so^ 08-KHIBTCTW, ngày 25/3/2021 
cüa Ban To chüc Trung uang (co van ban gz'ci kern). 

3.2. Ban chi dao  Giài Büa lim yang 1n thir VI - näm 2021 Tinh Ha Nam xét 
chpn các tác phrn &diu giri Trung uang, dng thi chn lra các tp th tIch 
circ, tác ph.m có cht lucing d8 khen thtthng theo K8 ho?ch s6 1 8-KHITU, ngày 
08/6/2021 cüa Ban Thung vi Tinhüy. 

3.3. Ban Chi do Giài Biia lim yang 1n thir VI - näm 2021 thj xã Duy Tiên 
xét ch9n các tác phrn dü diu kin giri v8 Ban t6 chic Giài Büa 1im yang 1n thir 
VI - nàm 2021 cüa tinh, dng thai lira ch9n các tp th8 có nhiu thânh tIch trong 
tuyên truyn ve^ Cong tác xây dirng Dãng, t6 chrc Giái Biiia 1im yang và có s 
luçmg nhiu bài du thi có cht hrçmg cao tham gia giài; tác phm có chit lucmg d 
nghj Ban Thuông vi Thj üy dng viên, khen thh&ng. 

3.3.1. SoJ lu'ing gidi thzthng nhü'ng tác phâm ctçxt giái, top the^ có nhiu 
thành dcl, nhwsau: 

- Tác ph m: 

+01 giãinhât 

+ 02 giâi nhI 

+ 03 giái ba 

+ 05 giài khuyn khIch. 



tác, chá j nêu bat  dirçic tInh phát hién, st'c Ian tóa, h4p din... cia tác phdm,) và 
dam bâo các yêu cu sau: 

+ Di vri tác phrn báo in, báo din tir: Phãi là bàn in chInh hoc sao chiip tr 
báo in, báo din tir, nhu'ng phái sch, dçp, rO rang. Nu tác phm co' sir tip ni 
nhô, lê, phãi ct dan phn tip Mi trên giy tr.ng kho^ A4 hoc A3 và dánh so trang 
rO rang phân tip Mi. Các tác ph.m báo din ti:r khi duçic ch9n glri du thi toàn quôc 
phãi dng thôri giri dthng link bài vit vào email: Bualiemvang(),xaydungdang.vn 
de^ Ban To^ chirc Giâi thun tin trong vic quãng bá các tác phâm. 

+ D6i vó'i tác phm phát thanh: Phãi ghi file len dTa CD hoc USB, mi dTa 
hoc USB chi ghi 01 tác phm và trén nhän dia ghi rO ten dcm vj, ten tác phm, tác 
giã, the^ loai, thñ lucmg và thi gian phát song, kern theo van bàn phn Ri cUa tác 
phm. 

+ Di vth tác phrn truyn hInh: Phài ghi file len dia VCD, DVD hoc USB, 
mi dTa hoc 6 cüng chi ghi 01 tác phm và trên nhãn dTa ghi rO ten dan v, ten tác 
phAm, tác giâ, the^ loai,  thii lugng và thO'i gian phát song; kern theo bàn thuyt 
minh. Khuyn khIch tác phm du giái có chun k5 thut RD. 

+ EMi vth tác phm ãrth báo chi: Cüng vi ânh dâ däng trên báo, tap  chi... phâi 
kern theo ành phóng trên gi.y ânh cry 18cm x 24cm (ánh don) và 12cm x 18cm 
(dói vó'i ánh trong nhóm hocphóng sit (inh). 

- Nh&ng tác phm không dáp rng các quy djnh nêu trên bi coi là pham quy (bj 
loai). Ban T6 chüc Giài không hoàn trà các tác phm pham quy. 

lU- BAN CHI DO, TO GIUP VIC 

1. Thành viên Ban Chi dao 

1.1. Dng chi Phó BI thu thuè'ng trirc Thj üy lam TruOng Ban Chi dao. 

1.2. Dng chi Tru&ng Ban Tuyên giáo Thj üy, dng chi Tnr&ng Ban To chirc 
Thi üy lam Phó truOng Ban Chi dao. 

1.3. Các thãnh viên Ban Chi dao: Dai din Lãnh dao  Ban Tuyên giáo, Ban To 
chirc; Van phOng Thj üy; PhOng Van hóa - Thông tin; Dài truyên thanh thj xã.. 

1.4. Co quan Thumg trtrc cüa Ban chi dao  là Ban Tuyên giáo Thj üy. 

2. Thành viên To giñp vic: 

- Dcng chi PhO trithng Ban Tuyên giáo Thj üy lam TO tru&ng, dng chi Phó 
truâng Ban To^ chirc Thj ay lam To^ phó; 

- Thành viên To^ giüp vic: Các ding chi Phó chü nhim Uy ban Kim tra Thj 
üy; Phó truông Ban Dan vn Thi üy; Phó Giám dc TTCT thi xã; Phó tru&ng Dài 
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1.3. Các Ban xây d4rng Dãng Thj üy 

Hirâng din, gcii y nhUng kt qua Mi bt cüng nhüng vn d8 mOi và khó dang 
dt ra trong cong tác xây dirng Dãng giüp các ca quan báo chi, can b, dãng viên, 
phóng viên, phát thanh viên, cong tác viên barn sat thirc tin sinh dng, tim tôi, 
phát hin de^ sang tác các tác ph.m báo chi mang d.rn tInh thirc tin và sic Ian tóa 
d däng, phát trên các phuung tin thông tin d.i chüng, tao  hiu ng tIch cc trong 
xã hi. Dng thôi tao  diu kiên, cung cp thông tin, tii 1iu d8 ca quan báo chI, 
phóng viên xây dung bài du thi. 

2. Uy ban nhân dan thj xã chi do 

Chi dao  các Ca quan, phông, ban, ngành dy manh hoat dng thông tin, tuyên 
truyn k8 hoach,  th8 18 giâi trên Trang thông tin din tr; c6 vu, dng viên can b, 
nhân viên các phông, ban, ngành hu&ng irng giái, dng thèi chi dao  các phOng, 
ban, ngành, dan vi tao  diu kin d8 phóng viên có tu lieu xây drng bài dir thi. 

2.1. P/thng Van hóa-Thông tin, 

- Hung dk, dy manh hoat dng tuyên truyên Giài Büa lim yang ln thr VI 
- näm 2021; c vu, dng viên can b, dâng viên và các tang lop nhãn dan trên dja 
bàn thj xã tham gia hu&ng irng Giâi d có nhiu tác phm báo chi xuAt sc tham 
gia. 

2.2. Dài truytn thanh thj xã 

- My drng keA hoach  hu&ng mg Giãi ciia dan vi; phát dng can b, phóng 
viên, biên tp viên trong ca quan tham gia sang tác tác ph.m duthi darn bão s 
luçmg, chit lugng; phn du có bài dat  giâi nàm 2021; xây dçrng chuyên trang, 
chuyên milc dang tâi k6 hoach,  diu l giãi và các bài duthi d6 tuyên truyn Giãi; 
chi dao  Dài phát thanh các xà, phumg tuyên truyn hu&ng i'rng giài. 

- Tip nhn, thm djrth và lra ch9n các bài du thi dü diu kin, tiêu chun 
(thuc the^ loai phát tharth, trnyn hInh) giri ve^ Ban chi dao (qua Ban Tuyên giáo 
Thj zy). 

2.3. Trang thông tin ttin tü' cila tlij xd 

Dãng tãi K hoach, th8 18 Giãi và các tác phm tham gia dir giãi trén Trang 
thông tin din tü cüa thj xâ; tu 1iu phc vii Cuc thi; tuyên truyên v Cuc thi d 
can b, dãng viên và các tng iop nhân dan bi& tharn gia hung irng. 

3. Cap üycáctôchfrcco's&ding 

- Can cü ke^ hoach  cüa Ban ThuOng v Thi üy, cap üy các TCCSD xây dimg 
ke hoach th chirc trin khai, phát dng hu&ng irng Giãi Büa 1im yang 1n tMr VI - 
näm 2021; tuyên truyn, 4n dng, khuyn khich can b, dâng viên, chin s hrc 
hrang vu trang, doàn viên, hi viên và các thng 1cp Nhân dan tIch cvc  tham gia, 


