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KEHOACH 

cl1i J,:.. ........":Yi hu'&ng frng Giãi báo chI toàn quc V Xây dtrng Bang 
(Giãi Büa 1im yang) 1n thu V - nãm 2020 

Thirc hin ,Kê hoch s 255-KI-JIBTCTW, ngày 18/3/2020 cüa Ban To chrc 
Trung uang ye to chüc Giâi báo chI toàn quôc ye xây dirng Dáng (Giái Büa hem 
yang) lan thir V - n.m 2020 và Cong van so 11021-CV/BTCTW, ngày ?1/3/2020  
cüa Ban To chirc Trung .rcxng ye vic h.râng irng Giâi Büa hem yang lan thir V - 
näm 2020; Cong van so 1024-CV/TU, ngày 15/4/2020 eüa Ban Thu&ng vii Tinh üy 
ye triên khai th1rc hin và hii&ng ixng Giái Báo chI toàn quôc ye xây dimg Dãng 
(Giái Büa hem yang) lan thu V - näm 2020; 

Thirc hin Kê hotch so 176-K}JITU, ngày 14/5/2020 cüa Ban Thuèngvii 
Tinh üy thông tin, tuyên truyên ye cong tác xây dmg Dâng, xay dirng h thông 
chInh trj näm 2020; 

Ban T chi'rc Tinh üy phi hcip Ban Tuyên giáo Tinh üy ban hành K hoch 
hithng 1rng Giâi báo chi toàn quôc ye xây dirng Dâng (Giài Büa hem yang) Ian thir 
V - näm 2020 nhis sau: 

I. MIJC BiCH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Tip tiic dy m.nh cong tác thông tin, tuyên truyn và trin khai hu&ng 
ung có hiu qua Giãi BIa hem yang lan thr V - nàm 2020 i dja phi.nng, ci quan, 
dim vj; dng viên, khuyên khIch, to sr quan tam cüa phóng viên, biên tp viên 
các co quan thông tan, báo chI, ngh s5 nhiêp ánh,... và can b, dãng viên, Nhân 
dan hithng rng tham gia viêt, sang tác ngày càng nhiêu các tác phâm báo chI xuât 
sac ye xây dmg Dàng, xây dimg h thông chInh trj. 

- Phát huy vai trô cüa các cci quan báo chI, can b, dãng viên và Nhãn dan 
gop kiên xây dirng Dàng, xây drng h thông chinh tn; tham gia phOng, chông 
suy thoái tu tu&ng chmnh trj, dao due, lôi song và nhüng biéu hin "tsr din biên", 
"tr chuyên hóa" trong ni b; cüng cô, tang ci.thng mOi quan h máu thjt giita 
Dàng vâi Nhân dan. 

- Thông qua Giâi Büa 1im yang ln thu V - näm 2020 nhm tuyên truyn v 
cong tác xây drng Dâng, nhât là thirc hin có hieu uã Kê hoach cüa Ban Thu&ng 
v1i Tinh üy ye tuyên truyên dai  hi dãng b các cap; có nhiêu mô hInh m9i, cách 

Ké hoch s 160-K}{JTU, ngày 28/11/2019 cüa Ban Thung yin  Tinh üy v tuyén truyn d?i  hi dàng bO các cp 
và Di hi Thi dua yêu nuàc tinh Tây Ninh In thir V. 
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lam hay, hiu qua, giiang ng1si t&, vic t& trong cong tác xây dirng Dâng, xây 
drng h thông chInh trj to slr dông thuin trong Nhân dan. 

A A 2. Yeti can 

- Giãi báo chI toàn quc v xây d%rng Dãng (Giài Biia lim yang) 1n thr V - 
nãm 2020 phãi duçc phô biên sâu rng trên dja bàn toàn tinh. 

- Các tác phrn báo chI phâi gilp cho can b, dâng viên và Nhân dan nhn 
thrc sâu sac them ye Dáng và cong tác xay drng Dâng, xây dirng h thông chInh 
tn; nâng cao chat hrçmg tuyên truyen theo hrnrng kêt hqp gi&a "xây" và "chng", 
"lay tIch crc day lüi tiêu crc", "lay cái dep dçp cái xtu"; phãri ánh sinh dng kt 
qua cOng tác chuân bj và tO chüc di hi dãng các cap nhim k' 2020 - 2025 tin tài 
Dai hi XIII cüa Dãng theo tinh than Chi thj so 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 cüa B 
ChInh trj khóa XII; cong tác xây drng, chinh don Dáng a các dja phixang, cu quan, 
dn vj; nâng cao quyêt tam chInh trj cho cap u' dàng, dãng vien, ngithi ding dau 
trong triên khai thirc hin nhim vii. 

II. NO! DUNG THT)C HIJN 

1. Don vj chü trI t chfrc giãi: Ban T chIrc Trung rng, Báo Nhân Dan, 
Tp chI Cong  san, Dài Truyên hInh Vit Nam và Hi Nba báo Vit Nam. 

2. Ni dung trin khai 

Giâi &rçlc tuyn chçn và trao cho các tác giá (nhóm tác giâ), tác phm báo chI 
xuât sac viêt ye xây drng Dãng trên các met:  chInh trj, ttr tizang, to cht'rc, d?o  dt'rc, 
thuc các lTnh vrc cong tác to chi'rc, tuyên giáo, kiêm tra, dan von, dOi ngoi, phông, 
chông tham nhüng... vth nhüng tr9ng tam ye cong tác chuân bj vàtô chüc di hi 
dãng b các cap tiên t&i Di hOi  XIII cia Dãng; thng cuông bâo v nên tang tr tu&ng 
cüa Dãng theo tinh than Nghj quyêt so 35-NQ/TW ngày 22/10/20 18 cüa B ChInh 
trj khóa XIII; tIch circ dâu tranh chOng "diên biên hôa bInh"; phãn bác các quan diem 
sai frái, lun diu xuyên tc cUa cac the hrc thu djch; tuyên truyên ye nhting thành 
tuu thuc hiên Nghi quyêt Dai hOi lan thi.r XII cua Dang va nghi quyêt dai hôi dang 
b các cap nhim k5' 2015 - 2020; van dê xây dmg Dâng ye dto drc và vic tiêp tic 
thirc hin Nghj quyet Trung ilcing 4 (khóa XI, XII) gän vói thirc hin Chi thj sO 05-
CT/lW cüa B ChInh trj ye tiêp tiic day mnh vic hçc tap, lam theo tix tithng, do 
düc, phong cach Ho ChI Minh và thirc hin các quy djnh ye nêu guang cüa can b, 
dãng yiên nhât là can b 1nh do chü chOt các cap; xây drng to chic, b may cüa 
h thông chInh tn tinh gçn hot dng hiu hrc, hiu qua; tinh giãn bien chê gàn vâi 
ca câu 1ai  di ngü can b, cong chirc, yjen chrc; xây dirng di ngü can b các cap, 
nhât là cap chin hrqc dü phâm chat, nang 1irc và uy tin, ngang tam nhirn v11; thng 
ci.r?mg xây dirng môi doàn ket, thông nhât trong Dáng yà môi quan h gàn bó mt 
thiôt giia Dãng yàj Nhân dan. 

Giãi cüng dành d tnao cho các c quan báo chI, hi nhà báo yà ban t chirc, 
ban tuyên giáo cp üy tieu biu trong tuyên truyên ye cong tác xây dimg Dâng yà to 
chirc Giái Bua lim yang tren phm vi toàn quôc. D yjnh danh các nhà báo có nhieu 
dóng gop trong cOng tác tuyén truyên ye xây drng Dâng yà biêu dmmg nhftn tam 
gllclng din hInh trong bce tp và lam theo tu tithng, do dt'rc, phong cách Ho ChI 
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Minh; nhán L trao Giãi Büa lim yang, Ban T chüc Giài lira chçn 01 nhà báo tiêu 
biêu và 01 hoc mt so nhân vt trong tác phâm dot giâi dê ton vinh. 

3. Di tirçrng tham d giãi 

- V Mc giá: Mci ngu&i Vit Nam & trong nithc và ngoài rnxóc Co tác phm 
báo chI duçic dãng, phát trén các 1oi hInh báo chI (báo in, báo din t&, phát thanh, 
truyên hInh,..). Tác giã tham dir Giâi khOng vi ph?m các quy djnh ye do due nghê 
nghip cüa ngx&i lam báo Vit Nam, không vi phm Lut Báo chI, Lut S& hCtu trI 
tu và các quy djnh khác cüa pháp 1u.t. 

- V Mc phtm: Là các tác phm báo chI thuc tt cà các th 1oi báo in; báo 
din t&; phát thanh; truyên hInh; ãnh báo chI. 

Nhctng tác phm dã di.rcic trao thix&ng & các giâi báo chI cüa dja phixcrng vn 
diiçic quyên dir Giài báo chI toàn quôc ye xây dirng Dãn, nhung can ghi rô müc 
giái và do Ca quan nào to chüc. Không nhc2n các tác phám dâ dogt giái cia Giái 
báo c/il quôc gia. 

4. Thôi gian tác phm dj giái 

- Các tác ph.m báo chI tham gia dir thi phài &rçlc các Ca quan báo chI dàng, 
F • • . phat tren cac phuong tin thong tin di chung tu ngay 01/11/2019 den ngay 

31/10/2020. 

- Th&i h.n cuôi cüng gfri tác phm tham dir Giâi v Ban Tuyên giáo Tinhüy 
thâm djnh là ngày 25/10/2020 (theo dâu biru din). 

5. Th 1: Thirc hinTh 1 Giái báo chI toàn quc v xây dirng Dãng ban 
hành kern theo Ké hoach  so 255-KWBTCTW, ngày 18/3/2020 cüa Ban To chüc 
Trung i.rang zti kern). 

Ill. TO CHJ5'C TH1!C HIN 

1. Ban T chi1rc Tinh üy và Ban Tuyên giáo Tinh üy phi hqp ban hânh K 
hoach hu&ng üng Giâi báo chI toàn quôc ye xây dirng Dãng lan thu V - näm 2020 
trong toàn tinh, dé Ca quan báo chI, các dja phuung, ca quan, dan vj, can b, dãng 
vien và Nhân dan barn sat thirctin sinh dng sang tác các tác phâm báo chI có 
chat h.rçing gi:ri tham dir giài; dông th&i phiic vi CO hiu qua cong tác xay dirng 
Dang, xay dmg h thông chInh trj. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh üy: Chü trI tip nhn, thm djnh các tác phrn dci thi 
tiêu biêu, cO chat hxçng, dáp trng day dü các tiéu chI cüa the 1 và gui tharn gia Giâi 
Büa hem yang lan thu V - näm 2020 bão darn th?i gian quy djnh. 

3. D nghj S& Thông tin - Truyn thông 

Phi hcip các ca quan lien quan däng tái ni dung K hoach, Th 1 Giãi Büa 
hem yang lan thii V - näm 2020 yà các tác phãm chat h.rçmg cüa tinh tham dir Giái 
trên Cong thông tin din tJ~ cüa tinh. CM dao  các ca quan truyên thông ttr tinh den 
ca s& day mnh cong tác tuyên truyên ye Giái. 
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Don d&, kirn tra các Ca quan báo chI trên dja bàn tinh thrc hin t& các ni 
dung tuyên truyên ye cOng tác xây drng Dáng theo Lut Báo chI và djnh hithng cüa 
Trung trang, cüa tinh. 

4. D nghj Dài Phát thanh - Truyn hinh Tây Ninh, Báo Tây Ninh 

Can ci'r vào th mnh cüa ti'rng 1oi hIrih bao chI phát dng can bO,  phóng 
viên, bien tp viên, cong  tác viên khai thác các dê tài phü hçTp dê viêt, sang tác các 
tác phâm chat hrqng, có tInh djnh huóng chInh trj cao tham dir Giâi Büa 1im yang 
lânthüV-näm 2020. 

Xây dimg các chuyên trang, chuyên miic tuyên truyn v Giâi Biia 1im 
yang, nhtng mô hmnh mâi, each lam hay, ginmg sang diên hInh trong cOng tác xây 
dimg Dâng, xây dirng h thông chInh trj trong Dãng b tinh; to chirc phát song, 
dang tâi các bài viêt, tác phâm bao chI Co chiêu sâu, chat luqng va nhieu th loi 
phong phü, tao  tiên dê dê có nhiêu tác phãm chat ltrçrng tham dir Giãi. 

5. D nghj Hi Nba báo Vit Nam tinh, Hi VAn hpc - Ngh thut tinh 

TO chi'rc tuyên truyên Ké hoach,  Th l Giài báo chI toàn quc v xây dimg 
Dãng (Giâi Biia hem yang) lan thu V - nAm 2020 và phát dng, hithng dn can b, 
hi viên, ngh s nhiêp ãnh, cong  tác viên ch9n các dê tài tr9ng tam, tr9ng dim d 
tp trung viêt, sang tác nhiêu tác phâm dir thi. 

Phéd hçp vâi Báo Tây Ninh, Dài Phát thanh và Truyn hInh Tây Ninh th 
chi'rc các lap bôi dixOTlg, t.p huân nghip vi gän vói di thirc tê, sang tác tác phâm 
báo chI ye chü de xây dirng Dâng, xây dtrng h thông chInh trj, qua do lia ch9n tác 
phâm có chat luçng tham gia Giái Büa hem yang. 

6. D nghj các huyn üy, thj üy, Thànhüy và dãng üy trirc thuc Tinh üy; 
các sâ, ban, ngành, Mt trn TO quOc và các to chüc chInh trj - xã hi cap tinh to 
chuc trin khai, hixOng üng Giãi báo chI toàn quôc ye xây dirng Dâng (Giâi Biia 
hem yang) lan thu V - nAm 2020 tai  dja phircing, ca quan, dcm vj mInh; cô vu, 
dng viên can b, dàng viên, doàn viên, hi viên và các tang l&p Nhãn dan tIch crc 
tham gia và to chüc hra chçn các tác phâm tiêu biêu tham dir Giâi. 

Tao diu kin thun lcd cho phóng yiên các ca quan báo chI, hi yiên Hi 
Nba báo Vit Nam tinh, Hi van h9c - Ngh thut tinh den dja phi.rang, Ca quan, 
dan yj tác nghip, khai thác thOng tin, sang tác tác phm báo chI. 

7. Ban T chüc Tinh üy: Chü trl, phi hçip vth Ban Tuyên giáo Tinh üy theo 
dôi, dOn dOc, kim tra, giám sat, djnh k' hang tháng, qu tOng hçip kêt qua tham dir 
Giâi trên dja bàn tinh, báo cáo Ban Thu&ng vçi Tinh üy vá Ban TO chuc Trung 
xcing theo quy dinh. 

8. D nghj các cp üy, th chüc dãng, ca quan, dan vj, dja phuang quan tam 
trin khai thirc hin, djnh k' hang tháng, qu (chm nhât ngày 12 hang tháng) tOng 
hçip kEt qua trin khai hu&ng ung tham dir Giâi Büa hem yang lan thCr v - nAm 
2020; báo cáo y& Ban Thu&ng vi Tinh üy (qua Ban TO chuc Tinh üy yà Ban Tuyên 
giáo Tinh üy). 
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Trén day là K hoch phi hçrp cüa Ban T chüc Tinh üy và Ban Tuyên giáo 
Tinhüy h1thng 1mg Giâi báo chI toàn quôc ye xây dirn Dâng (Giãi Büa hem yang) 
lan thu V - näm 2020 trên dja bàn tinh. Các cap üy, to chüc dàng, dja phuong, co 
quan, don vj triên khai, thirc hin tot ni dung Ké ho?ch nay. 

K/T TRU(NG BAN 
PHO TRLIONG BAN 

Nciinhãn: 
- Các ban dãng 1W (BTC, BTG), 
- Vi Dja phrnmg III-BTCTW, 
- Co quan Thi.rng trrc BTGTW phIa Nam, 
- Thtr&ng tr1rc TinhUy, 
- Các co quan tham muu, giip vic Tinh ui', 
- Dãng doàn, Ban can sr dáng, 
- Các co quan tinh, 
- Thành ui', thj üy, huyn u, dàng u' tWc  thuc TU, 
- Các dông chI Tinh u viên, 
- Chuyên viên dja bàn BTCTU, BTGTU, 
- Ltru BTCTU, BTGTU. 
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