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Thgc hiên Ké ho4ch sô t SS-KH/BTCTW vè viÇc tô chric Giâi bâo chi toà,n
,(>,^i

quoc ve xay otmg Eang (Giâi Büa Hèm vang) lân thû IV - nàm 2Ol9 và Công vàn

s6 ZSO+-CV/BTCTV/, ngày 0713/201,9 cüa Ban Tô chric Tnmg uong vè truong tmg

Giâi Bria lièm vang mn tfrt IV - nàm 2019; Ban Thuèmg vU Tinh üy xây dWre ké

hopch huong img nhu sau:

r- twUC OICU, VÊU CÀU

1- Mgc dich:

- Tiép tgc khàng ttinh vi tri, vai trô quan trgng cüa công tâc xày dUng Dang.

Tù tt6, t4o sU quan tâm hcrn nüa cùa can b§, dang viên trong hÇ thting chintr fi và
toàrr xâ hôi dôi vôi công tâc xày dgrrg Dârg, xây d1mg hÇ th6ng chinh fi.

- Nâng cao hon nüa nhân thüc cüa crin bÇ, ph6ng viên, biên tSp viên câc co
quan bâo chi và thu hüt sU quan tâm cüa toàur xâ hQi trong viÇc viét, sângtâc térc

phâm vè xây dung Dang.

- Dông viên, khuyén ktrfch ngày cang cô nhièu tâc phâm bâo chi xuât sâc; tu
dô, tpo dông lgc thüc dây viÇc tiép tr;i nâng cao chât luqng tuyên truyèn công tâc
xây dpg D*rg, g6p phà xây dpg Dang trong spch, vüng manh; không ngtmg
nâng cao chât luqng dQi ngü can bQ, tlang viên; aôi moi phuong thirc lânh d4o,

nâng cao nàng lgc càn quyèn cüa Dang và chât luçmg hopt dQng cüa câ hÇ thông
chinh fi.

- Tiép Qrc phât huy vai trô cüa câc co quan bâo chi, can bg, itang viên và nhân
dân g6p ÿ kién xây dpg Dârg, xây dpg chinh quyèn; tham gia phông, ch6ng suy
thoâi tu tuong chinh tri, <Iao ilüc, tiSi s6ng và nhikrg biêu hiÇn "tu diên bién", "qu
chuyên h6a" trong nôi bô; cüng cô, tàng cuèrng mtii quan hÇ mâu thit giüa Dang
voi Nhân dân.

- Thông qua Giâi Büa lièm vang tan tfli IV - nàm 2llg cô vU ,o# Dârg,
toàn dân, toàn quân ra sirc thi dua thUc hiÇn thàng lqi Nghi quyét Dai hôi Dâng
bô tinh làn thü XIX, Nghi quyét Dai hôi Dâng câc câp và câc chi th!, két luQn,
cüa Trung uoïrg Dâng, cüa Tinh uÿ và nghi quyét câc hôi nghi Trung uong kh6a
XII vè xây dpng Dârg, Chuong trinh hanh dông thgc hiên Nehi quyét Trung
uong cüa Tinh uÿ ngày càmg di vào thUc chât, trô thà,nh hành dông cp thê, thiét
th\rc, thuèrng xuyên và qr giâc trong môi can bQ, darg viên và nhân dân.

Iièm vàng) Iànt.r

KÉ
Éng Giâi bâo chi toàn

(Giâi Büa
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2- Yêu càu:

- LUa chgn dugc ntürrg tac phâm bâo chi ruât sâc nhât, nhüng co quan bâo

chf và câc ban xây dpg Dang c6 nhièu iTông g6p trong tuyên truyèn vè công tâc

xây dlmg Dang dê tOn vinh tac giâ, tâc phâm và tSp thé, câ nhân tiêu biéu.

- Thông qua câc tric phâm bâo chi tham dU Giâi Büa [èm vang giüp cho

.pan bO, dang viên và nhân dân nhân thüc sâu sâc thêm vè Oang và công tâc xày
dUng Dâng, xây dpg hê thône chinh tri; tiép tpc nâng cao chât lugng, hiÇu quâ ;
tô chric Giâi Büa fièm vang itê phât hiÇn, phàng ngùra, dâu tranh chiSng tiêu cgc,

tham ntrüng trong công tâc tô chric - cânbQ và quan lÿ dQi ngü can bQ.

- Triên khai huong rmg Giâi Büa üèm vàng g6p phân tiép tgc nâng cao chât

lugng tuyên tnryèn vè xây dUng Dang trên câc phuong tiÇn thông tin dai chüng

theo huong két hçrp giüa "xây" và "chông", üong d6 Éy "xày" là co ban, chién

lugc, lâu dàü, lây "chông" là nhiÇm w quan trgng, câp bâch; coi trgng câ "dtrc

fi" và "phâp tri", nhtmg dè cao "phâp d". ThUc hiÇn tôt phuong châm *Lây

tich cgc ilây lui tiêu cgc" , 
*lây câi clçp dçp câi xâu". Qua d6, tao hiêu img trlc

tlông lan tôa trong câc co quan bâo chi và toàur xâ hQi.

Dê c6 nhièu tâc phâm bâo chi tham dU Giâi Büa Hèm vàurg mn Urt IV- nàm

2}lg cô chât lugng và tham gia xây dUng Dang hiÇu quâ, môi co quan bâo chi,

môi nguü làm bâo can niêu dung chü truong cüa Dang vè công trlc xây dUng

D*g, chü clQng, tich cgc bâm sât thlrc tâ co sô dê kip thùi phan ânh két quâ

công tÉrc xày dçng, chinh dtin Dang ü câc dia phuong, don vi trên ttla ban tinh.

Trên co sô itô phât hiÇn câch làm hay, mô hinh tOt Aê biêu duong và ctâu tranh

phê phan nhüng khuyét diêm, vi phpm, nhüng 
"â" 

Aè cèn hqn ché, tàn tai.

tr- NQr DrrNG

1- Phât tlQng và huông üng Giâi bâo chi toàn qu6c vè xây dgng Dâng

(mang tên Büa tièm vàng) Iàn'thti' fV - nàm 2019:

- Ban Thuèrng vU Tirù üy phât tÏông cân bQ, dang viên và nhân dân trên ctla

ban tinh hucmg rmg Giâi bâo chi toà,n qu6c vè xây dUng Eang (mang tên Büa

lièm vang) do Ban Tô chüc Trung uong, Bâo Nhân Dân, Tpp chi Công sâr, Dài

Truyèn hinh Viet Nam và Hôi Nhà bâo Viêt Nam phât dgng.

- Giài dugc tuyên chgn và trao cho câc tâc g1â(nh6m tâc gitl,trâc phâm bâo

chi xuât sâc viét vè xây dung Dang trên câc m{t: chinh tri, tu trfug, tô chüc,

d4o dric, thuôc câc linh v.uc công tâcô chûc, tuyên gîâo, kiêm tra, dân vQn,

phông, chông tham nhüng... dugc dàng, phât trên câc 1o4i hinh bâo chi do BQ

Vàn hôa - Thông tin truôc dây và BQ Thông tin - Truyèn thông hiÇn nay câp

phép. Giâi cüng danh dê nao cho câc co quarx bâo chi và ban tuyên giâo, ban tô
t, l.\

chric câp üy tiêu biêu tong hryên tnryên vê công tâc xày dUU Dang.
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2-D6itugnrg tham dg giâi:

- Vè éc giit: Là công dân Viêt Nam ô trong nuôc và ngoàü nuôc c6 tâc
phâm bâo chi dugc dàrrg, phât trên câc lopi hinh bâo chi (bâo in, bâo diÇn tu,
phât thanh, truyèn hinh,..). Tâc già dg giâi không vi ph4m câc quy dintr vè dao

dric nghè nehiêp cüa nguoi làm bâo ViÇt Nam, không vi ph4m Luât Bâo chi và
câc lupt ktrâc hiên hanh

- Vè tâc phâm: Làcâctâc phâm bâo chi thuôc tât cacâc thê loai viét vè xây
dUng Dang dâ cIàng, phât trên câc 1o4i hinh bâo chi: Bâo in; phât thanh; truyèn
hinh; bâo diÇn tu; anh bâo chi.

Nhüng trlc phâm dâ ctugc trao thuon g ô câc giâi bâo chi cüa dla phuorg
X r À t ^... a \ .vân dugc quyên dU Giâi bâo chi toàm quôc vê xây dUng Dârg, r,hung cân ghi rô

müc giâi và do co quan nào tô chric. Không nhQn câc tâc phàm dd tham dç Gtâi
bdo chi qrdc gia và cdc giâi bâo chi ngành hodc liên ngành ô Trung tong.

- Câc co quan bâo chi ûên dla ban thh tô chric tiSt viÇc phât d§ng, dQng viên
dugc nhièu phông viên, nhà bâo tham gia viét vè công térc xày dUng Dang và

tuyên chgn dugc nhièu tac phâm c6 chât lugng, bâo dàm sô luqng tham dU giâi.

- Ban tô chilc, ban tuyên giâo câè huyÇn, thành üy, clang üy tr.uc thuQc tinh
tàm tôt công trlc tham muu cho ban thuèrng vU chi dêo câc co quan bâo chi tong
pham vi quan Iÿ triên khai sang t4o, c6 hiÇu quâ Giâi Büa üèm vang tai dia

phuong, ilon vi; chü ti, phôi hqp vor câc co quan, tÏon v! c6 liên quan gqrÿ,
huong dân câc nQi dung moi, vân dè kà6, két quâ nôi Uât dê câc co quan bâo chi
bâm sât thuc tiên sinh tÏQng srâng üic câc tâc pham bâo chi cô chât lugng, phuc

vU cô hiÇu quâ công tâc xày dUng Darg.

3- Thê rÇ giâi:

Thuc hiÇn theo Thê lê Giâi bâo chf toan q,r6c vè xây dung Dang cua. Ban

Tô chirc CuQc thi güi kèm theo Ké ho4ch sô 1AS-KH/BTCTW, ngày 25tOZt2Ol9

cüa Ban Tô chüc Trung uong. (Ké hoqch sé |SS-KHïTCTW cfuqc ildng tài tqi

tlia chi Email : Bualiemvang@aydungdang.vn).

4- Thùi gian tâc phâm dg giâi:

- Thùi gian dàng, phât tâc pham dugc tinh tu ngày Oltlltz}LS dén

201t0/20t9.

- Thùi han cui5i cung nhAn tâc phâm là ngày 22tl\/2019 (theo dâu buu

diên). Bài tham dg giâi c6 thê nôp tr.uc tiép ho{c qua duèrng buu cliÇn gui vè Bâo

Hà Nam A6i voi bâo viét, bâo diÇn tü và Dài phât thanh tuyèn hinh tinh eôi voi

Bâo hinh và phât thanh.

rII- BAr\ cHi DâO, rÔ Crup YIEC
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1- Thành viên Ban Chi tlço Giâi:

1.1. Dông chi Ph6 bi thu Thuùng trpc TÎnh üy làm Truôrng ban Chi ctao.

1.2. Dông chi Trucmg ban Tô chrîc Tinh üy, dèng chi Truong ban Tuyên

giâo Tinh üy là Phô üuôrng ban chi dpo.

1.3. Câcthành viên ban chi d4o: Dai diÇn Lânh dpo Ban Tô chûc Tinh üy;

Vàn phông Tinh üy; Sô Thông tin và Truyèn thông; Bâo Hà Nam; Dài Phât

thanh và Truyèn hinh tinh (thành viên Ban chï dqo thrc hiên theo Quyét dinh sii
3 87 -QD/TU, ngay 07/7/20 I 7).

1.4. Co quan Thuôrng tn;c cüa Ban chi ctao tà Ban Tô chric Tinh üy.

2- Thành viên tô giüp viÇc:

Dàng chi Ph6 truông ban tô chüc Tinh ùy làm fô truong; dàng chi Phô

.tn:ong ban Tuyên giâo Tinh üy làm tô ph6;

Thtuh viên Tô giup viÇc: Dàng chi Truông phông HuyÇn, Co sô, Dang

viên, Phô chânh vàn phông Ban Tô chüc Tinh üy; Dàng chi Tru<mg phèng

Tuyên truyèn Ban Tuyên giâo Tinh üy; Dông chi Trucmg phông Biên tAp

truyèn hinh, Dài Phât thanh, Truyèn hinh tinh; Dông chi Truong phông Xây
dung Dang Bâo Hà Nam. (thành viên Tô giüp viÇc thrc hiên theo Qtyû dinh sti

45 S-QD/BCD, ngay 2 I /7/20 I 7).

ry- sÔ Lûqrsc, cÉ rRI GÉrrrnIoNc roÀN euÔc:
ThUc hiÇn theo Ké hopch 189-KFI/BTCTV/, ngày 25t02/2019 cüa Ban Tô

chüc Trung uong. CU thê:

1- S6lugng giâi thuông:

- vè tac phâm: C6 I giâi Dëc biêt, 5 giâi A, 10 giâi B, 15 giâi C và 25 grài
Khuyén ktrich.

Ngoài ra, Giâi Büa lièm vang mn tnri IV - nàm 2}lg c6 môt sô giâi phU:

Giâi cho tâc phâm xuât sâc phât triên V luân vè xây dUng E*g; Giâi cho tac
phâm xuât sâc vè bâo vÇ nèn tang tu tuong cùa Dang; Giâi cho trlc phâm nrât
sâc cüa tâc giitcao tuôi; Giâi cho tac phâm xuât sâc cûatâc giâ trê tuôi; Giai cho
tâc phâm *uât sâc cûatirc giâ 1à công dân Viêt Nam ô nuôc ngoài.

- Vè gia t$p thê: Cô 15 giâi Xuât sÉc cho câc co quan bâo chf, hôi nhà bâo và
ban tuyên grâo,ban tô chüc câp üy tiêu biéu, dugc *.p toa, theo 3 mûc: A, B, C.

2- Giâ tr! giâi thuônrg

Giâi Dac biêt: 300.000.000d

Giâi A: 100.000.000d

Giâi B: 75.000.000d

Giâi C: 50.000.000d
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Giâi cho tâc phâm xuât sÉc phât triên lÿ luan vè xây dung Dang:
50.000.000d

Giâi cho tâc phâm xuât sâc vè bâo vÇ nèn tang tu tuong cüa Dâng:
50.000.000d

Giâi cho tâc phâm xuât sâc ciatâcgiâ cao tuôi: S0.000.000d

Giâi cho tâc phâm xuât sâc cüa tâc giâtrëtuôi: S0.000.000d

Giâi cho tric phâm xuât sâc ct.r.tâc giâ là công dân Viêt Narn ô nuôc ngoà,i:
s0.000.000d

Giâi Ktruyén khich: 30.000.000d

Giâi tfp thé xuât sâc:

Müc A: 50.000.000d

Mrîc B: 40.000.000d

Müc C: 30.000.000d

Tièn thuong câctâcpham vào chung khâo: 5.000.000d

3- Hinh thr?c khen thuông
+ OOi vortâc giâ,tâc pham tto4t giâi: T?ng tièn thuong, giây chfmg nhân

cüa Ban Chi dpo, Ban Tô chüc Giâi kèm theo biêu ürmg Büa lièm vàng.

+ Dôi vor tâc gâ c6 tac phâm vào chung ktrâo: Tang tièn thuong , grây chtmg

nhân cüa Ban Chi tlpo, Ban Tô chüc Giai kèm theo hiÇn v$t luu niêm Büa lièm
vàng.

+ Dôi voi co quan bâo chi tiêu biêu: Tang tièn thuong kèm theo biêu tnmg
Büa lièm vàng và Bàng khen cüa Ban Tô chric Trung usng.

v- TÔ cmlc rnr/c mrN
1- Ban Tô chrfrc Tinh üy:

Ban Tô chric Tinh üy là co quan Thuèrng tr.uc cüa Ban Chi d4o, cô frâch

nhiêm tham mrru xây dpg Ké ho4ch và dôn dtic viÇc tô chûc triên khai huong

rnrg Giâi bâo chi "Büa üèm vang" làî thü IV - nàm 2Ol9 trên dia ban tinh. Phôi

hçp voi câc co quan liên quan tông hqp s6 luqng câc tâc pham dU thi bâo câo

Ban chi d4o và 1à co quan thuàng tr.uc Giâi.

2-Ban Tuyên giâo Tinh üy:

Chi dpo, dinh huong công tâc tuyên truyèn vè giâi; theo dôi, dôn d6c, viÇc

triên k*rai thuc hiên ctn câc co quan bâo chi trên dia ban tinh. fhôi hçrp voi Ban

Tô chüc Tinh üy tham muu câc ho4t dông cüa Ban chi dao.

3- Sô thông tin và Truyèn thông:

Dàng tâi ké ho4ch, Dièu lÇ giâi và câc tac phâm tham dp giâi tên công

thông tin diÇn ttr cüa tinh. Chi dpo câc co quan tnryèn thông ttr tinh dén co sô

tàng cuèrng công tâc tuyên tuyèn vè Ciai.
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4- Dài phât thanh Truyèn hinh tinh:

- Xây dUng ké ho4ch hucmg rmg Giâi cüa don vi; phât dÔng cân bQ, ph6ng

viên, biên t$p viên trong co quan tham gia dg thi dâm bâo sô lugng, chât luqng;

phân d'âu cô bài ttpt giâi nàm 2019;xây dpg chuyên t*g, chuyên mgc clâng tai

ké hopch, dièu 1ê Giai và câc bài du thi; chi dpo Dài phât thanh câc huyÇn, thành

phti hucrng üng Giai.

- Tiép nhân, thânr dinh và lga chgn câc bài dU thi dü itièu kiên, tiêu chuân

(thuQc thé loai phât thanh, tuyèn hinh) goi 
"è 

Ban Chi d1o (qua Bdo Hà Nam).

5- Bâo Hà Nam:

Xây dpg ké hoach huôrng tmg Giâi cüa don vi; phât tÏông can bQ, ph6ng

viên, biên t$p viên tong co quan tham grq phâ" dâu c6 nhièu bài dU thi c6 ctÉt
lugng cao; phân dâu c6 bài d4t giai nàm 2OIg. Xây dpg chuyên mgc dàng tâi ké

hopch huong img Giai, dièu 1ê Giâi và dàng câc bài dU thi cua tâp thé, câ nhân gui
ve.

- Tiép nhân và lsa chsn câc bài dü dièu kiên du thi thuQc ttrê loei (bâo viét
và bâo diÇn tu).

- Là co quan tông hçrp bài dU thi và gui vè T4p chi Xây dpg Dâ"g, t}rrrgZ,
tèa nhà Hapro, sO t tg Cât Linh, phuong Quôc Tû Giâm, D6ng Da, Hà NQi theo
tïr.rog quy dinh.

6- Sô vàn h6a thê thao và du lich, IIQi Nhà bâo tinh, HQi vàn hgc nghÇ
thuft tïnh:

chi cl4o, huong dân tang cuùng hoat dQng thông tin, tuyên myèn trrê tê
Giâi; ki.p thoi cô vü, dông viên câc h9i viên tham gia hu<mg rmg Giâi dê c6
nhièu tac phâm bâo chi xuât sâc tham gia.

7- Câc huyÇn, thành üy, dâng üy tn;c thuQc tfnh:

Xây dpg ké hopch huong tmg giâi và phât dqng can b§, rlang viên và nhân
dân tham gia viét bài du thi.

Ban Thuèrng w Tinh üy yêu càu câc dcrn v! liên quan càn cü Ké ho4ch này,

ctè ra./.fiên khai thgc hiÇn nghiêm tuc5 dâm bâo chrng câc yêu càu, nQi

Noi nhân: T/]VI BAI\T W
- Ban Tô chüc TW @é bdo ctio);
- Thuùng tpc Tinh uÿ,
- Câc Ban dâng, co quan thuQc Tinh ùy;
- Oâc huyÇr:, thành ul,, dàng ùy t.uc thuÇc tinh;
- Bâo HàNam, Dài PTTH ünh, Sô Thông tin-
truyên thông, Sô VHTT&DL, HAi nhà bâo
finh, HQi Vàn hgc - Nghê thuât tinh;
- Lm Vàn phông Tinh uÿ.

uÀ runut

Lqi




