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TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 313 /KH-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng07 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức trao giải một số cuộc thi, giải thưởng về báo chí
và cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập
tỉnh Lào Cai (01/10/1991-01/10/2021)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Trao giải thưởng Báo chí Lào Cai năm 2021 và cuộc thi “Bìa 1 bản tin
đẹp”, bài viết hay về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền
vững” trên Bản tin số Xuân Tân Sửu năm 2021.
- Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp
tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn
2021-2025.
- Cung cấp thông tin về Chương trình Lễ kỷ niệm và chuỗi sự kiện chào
mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai.
- Động viên, khích lệ, ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí,
những người làm báo trong và ngoài tỉnh đã đồng hành, góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường, động lực để báo chí cống hiến, đóng góp xây
dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.
2. Yêu cầu: Tổ chức sự kiện trên trang trọng, chu đáo, có ý nghĩa thiết
thực, phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm công tác phòng, chống dịch
Covid-19 theo đúng quy định.
II. NỘI DUNG
1. Cung cấp thông tin về Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai
(01/10/1991-01/10/2021)
1.1. Chủ trì: Thường trực UBND tỉnh Lào Cai.
1.2. Thời gian: Dự kiến tháng 9/2021 (thời gian cụ thể sẽ gửi giấy mời
riêng).
1.3. Địa điểm: Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.
1.4. Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương: Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy; Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và
Truyền thông, Giao thông vận tải - Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã
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hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế; Công an tỉnh; UBND thành phố
Lào Cai, UBND thị xã Sa Pa.
- Các cơ quan báo chí, truyền thông:
+ Văn phòng đại diện tại Lào Cai: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Pháp luật,
Tạp chí Việt Nam hội nhập, Tạp chí Thương Hiệu và Công luận.
+ Phóng viên thường trú tại Lào Cai: Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam
khu vực Tây Bắc, Báo Dân tộc và Phát triển, Truyền hình Quốc hội, Báo Tài
nguyên và Môi trường, Báo Nông nghiệp, Tạp chí Kinh tế nông thôn, Tạp chí Thời
đại.
+ Cơ quan báo chí, truyền thông địa phương: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh Truyền hình, Tạp chí Phansipăng, Hội Nhà báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh,
Cổng thông tin đối ngoại tỉnh.
1.5. Nội dung:
- Phát hành Thông cáo báo chí về Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai.
- Thông tin về chuỗi các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Lễ kỷ niệm,
như: Cuốn sách “Lào Cai sáng tạo”; Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du
lịch tỉnh năm 2021; các công trình lớn chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh…
1.6. Chương trình: (Có Chương trình riêng).
2. Trao giải một số cuộc thi, giải thưởng về báo chí
2.1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian dự kiến: Tháng 9/2021 (có giấy mời riêng).
- Địa điểm: Phòng họp số 1 - Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (Phố 30/4,
phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
2.2. Thành phần:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Lào Cai.
- Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban VHXH-HĐND tỉnh; Văn phòng:
Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; một số sở, ban, ngành tỉnh.
- Hội Nhà báo tỉnh: Lãnh đạo và hội viên liên quan.
- Các cơ quan báo chí tỉnh: Ban lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên trưởng,
phó các phòng, ban.
- Các cơ quan báo chí Trung ương, phóng viên thường trú tại tỉnh.
- Đại diện các Cổng thông tin điện tử cấp tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các
huyện, thị xã, thành phố.
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- Các tác giả đạt giải Giải thưởng Báo chí Lào Cai năm 2021 (từ giải C trở
lên; giải khuyến khích nhận tại Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh).
- Đại diện tập thể và các cá nhân đạt giải cuộc thi “Bìa 1 bản tin đẹp” và
Bài viết hay về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” trên
Bản tin số Xuân Tân Sửu 2021.
2.3. Nội dung:
- Văn nghệ chào mừng.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp
tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn
2021-2025.
- Trao giải Giải thưởng Báo chí Lào Cai năm 2021.
- Trao giải cuộc thi “Bìa 1 bản tin đẹp” và Bài viết hay về chủ đề “Xây
dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” trên Bản tin số Xuân Tân Sửu
2021.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh: sử dụng từ nguồn kinh
phí được giao tại Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND
tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2021, gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi thực hiện.
2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: sử dụng từ nguồn Quỹ thi đua khen
thưởng của tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh chuẩn bị
nội dung, chương trình, dự thảo phát biểu của lãnh đạo tỉnh, dự thảo Giấy mời,
trình UBND tỉnh.
- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chuẩn
bị hội trường, trang trí khánh tiết, hoa tươi...; phối hợp với Văn phòng UBND
tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để tổ chức sự kiện trên.
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
chuẩn bị chương trình, nội dung cung cấp thông tin cho báo chí về thành tựu 30
năm tái lập tỉnh Lào Cai.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu cho UBND
tỉnh phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục
trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 20212025.
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- Chuẩn bị các điều kiện trao giải thưởng cuộc thi “Bìa 1 trình bày đẹp” và
Bài viết hay về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” trên
bản tin số Xuân Tân Sửu 2021.
- Lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, gửi
Sở Tài chính thẩm định, thống nhất trước khi thực hiện.
- Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19, tham mưu cho UBND tỉnh
điều chỉnh quy mô, hình thức, thời gian, thành phần tham gia các hoạt động trên
cho phù hợp, đảm bảo các quy định phòng chống dịch.
2. Văn phòng UBND tỉnh
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh chuẩn bị
hội trường, maket, trang trí khánh tiết, giấy mời,... tổ chức hoạt động trên.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị chương
trình, nội dung cung cấp thông tin cho báo chí về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh
Lào Cai.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh để
chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo chí về các hoạt động kỷ niệm 30
năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai.
4. Sở Tài chính:
Thẩm định, thống nhất kinh phí đã được UBND tỉnh giao cho các cơ quan,
đơn vị trong dự toán chi ngân sách năm 2021 để thực hiện Kế hoạch này.
5. Hội Nhà báo tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu xét khen
thưởng cho các tác giả đạt Giải thưởng Báo chí Lào Cai năm 2021 và chuẩn bị
các điều kiện để trao thưởng.
- Chuẩn bị báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Giải thưởng Báo
chí Lào Cai năm 2021.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND
tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết
và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ buổi gặp mặt và trao Giải thưởng Báo
chí Lào Cai năm 2021.
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản chi tiết
chương trình; bố trí người dẫn chương trình buổi gặp mặt.
6. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh
phát động Phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở
thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 20212025.

5
- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định
tặng thưởng cho các tác giả đạt Giải thưởng Báo chí Lào Cai năm 2021.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong công
tác tổ chức trao thưởng.
7. Các cơ quan báo chí tỉnh (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng), Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí
Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, các Cổng thông tin điện tử cấp
tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thị xã,
thành phố:
Cử cán bộ, phóng viên tham dự đúng thành phần; quan tâm, đẩy mạnh công
tác tuyên truyền về các sự kiện, công trình chào mừng 30 năm tái lập tỉnh và các cá
nhân, tập thể có thành tích nổi bật đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.
Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Sở: TT&TT, VHTT&DL, Tài chính;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT, Cổng TTĐN
tỉnh, Tạp chí Phansipăng, Hội Nhà báo tỉnh;
- Các CQ báo chí TW thường trú tại tỉnh;
- TT Hội nghị tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, QTTV, BBT1, TH4, VX(1,3, 4).
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