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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Gặp mặt, trao giải báo chí và chúc mừng các cơ quan báo chí 
nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 1565/KH-UBND ngày 02/6/2022 về việc Gặp 
mặt, trao Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc” năm 2021 Sở Thông tin 
và Truyền thông (TTTT) xây dựng Kế hoạch gặp mặt, trao giải báo chí và chúc 
mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng 
Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổ chức gặp mặt tri ân các cơ quan thông tin, báo chí đã đồng hành, có 

những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 
có nhiều thành tích tiêu biểu trong hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh; 
Tăng cường công tác phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động 
thông tin, báo chí ở địa phương; Phát huy tinh thần giao lưu, đoàn kết, học hỏi 
kinh nghiệm giữa các cơ quan thông tin, báo chí ở trong và ngoài tỉnh, nhằm góp 
phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí và chúc mừng các cơ quan báo chí 
nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-
21/6/1922) nhằm 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.

- Chương trình gặp mặt, trao Giải báo chí và chúc mừng các cơ quan báo chí 
nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/1922) 
cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, trang trọng, ý nghĩa, 
tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế. 

II. NỘI DUNG
1. Công tác thông tin, tuyên truyền 
- Tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, 

đài, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ấn phẩm thông tin, báo chí...); Xây dựng 
chuyên mục, tăng cường tin, bài phản ánh truyền thống và các hoạt động hướng 
tới kỷ niệm kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-
21/6/2022); Xuất bản các ấn phẩm thông tin, chương trình chuyên đề và số báo 
đặc biệt chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2022). 
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- Tuyên truyền các hoạt động giao lưu, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, nói 
chuyện chuyên đề về kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2022) và nghiệp vụ báo chí...; Tuyên truyền các phong trào thi 
đua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút những người hoạt 
động trong lĩnh vực thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia. 

- Động viên các nhà báo, phóng viên, những người làm công tác thông tin, 
báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 97 
năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022); Nâng cao hơn 
nữa nhận thức về vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, bản lĩnh 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng và xác 
định rõ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được 
giao trong giai đoạn mới. 

2. Tổ chức gặp mặt, trao Giải báo chí 2021
2.1. Thời gian tổ chức: Dự kiến 17h ngày 11/6/2022.
2.2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm tổ chức sự kiện Trống Đồng Palace 

Hoàng Gia (Số 172 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương).
2.3. Thành phần mời dự: 
* Đại biểu khách mời Trung ương: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phụ trách báo chí; Vụ trưởng Vụ Báo chí - 
Xuất bản; Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền.

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông 
phụ trách báo chí; Cục trưởng Cục Báo chí; Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền 
hình và Thông tin điện tử; Cục Thông tin đối ngoại.

- Hội Nhà báo Việt Nam: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam;
- Các đồng chí là Tổng biên tập/Tổng Giám đốc và Phó Tổng biên tập/Phó 

Tổng Giám đốc phụ trách nội dung của các cơ quan báo chí Trung ương;
* Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và phóng viên theo dõi địa 

bàn Hải Dương;
* Đại biểu tỉnh Hải Dương:
- Lãnh đạo tỉnh: các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh;
- Thủ trưởng một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các đồng chí Bí thư Thành ủy/Thị ủy/Huyện ủy; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh;
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- Các thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Chấm giải và các tác giả, 
nhóm tác giả đạt giải Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”; Lãnh đạo 
các đơn vị tài trợ; Thư ký, lái xe, phóng viên đưa tin và lực lượng phục vụ.

2.4. Nội dung tổ chức:
* 16h30-17h: Đón tiếp đại biểu.
* 17h - 17h30: Văn nghệ chào mừng.
* 17h30 - 19h:
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chào mừng;
- Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - 

tăng tốc” năm 2021 (Video clip);
- Tổ chức trao Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc” năm 2021;
- Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và phát động Giải báo chí “Hải Dương 

khát vọng, phát triển”.
* Từ 19h: Tổ chức tiệc.
3. Tổ chức thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí 
- Tham gia các đoàn thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương và 

địa phương theo Thông báo của Tỉnh ủy; 
- Tổ chức thăm, chúc mừng một số cơ quan báo ngành quản lý; 
- Tổ chức các hình thức kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt 

Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tổ 

chức Hội nghị; Xây dựng nội dung, kịch bản, chương trình Hội nghị; bài phát 
biểu của lãnh đạo tỉnh.

- Phối hợp chuẩn bị nội dung, in ấn Giấy mời; phối hợp gửi Giấy mời đến 
các đại biểu, đón tiếp khách mời và phục vụ Hội nghị. Liên hệ xác nhận tham 
gia của các đại biểu theo phân công; Tổng hợp danh sách đại biểu tham dự.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tuyên 
truyền về các sự kiện của Hội nghị.

- Chuẩn bị clip về Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc” năm 
2021; Chuẩn bị danh sách giải thưởng, giấy chứng nhận…

- Liên hệ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng biểu diễn tại Hội 
nghị; MC dẫn chương trình.

- Tham mưu thực hiện chương trình thăm, chúc mừng và tiếp đón cơ quan 
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báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-
21/6/2022).

2. Văn phòng
- Chủ trì, phối hợp chuẩn bị các điều kiện về công tác tổ chức, hậu cần, 

khánh tiết (sân khấu, biển tên, màn hình led....); hoa, quà tặng cho các đại biểu, 
đặt ăn và tiếp đón đại biểu; Liên hệ xác nhận tham gia của các đại biểu theo 
phân công.

- Chủ trì, phối hợp chuẩn bị kinh phí, tiền giải thưởng; Xây dựng dự toán 
kinh phí các nội dung thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh 
phê duyệt; phối hợp thực hiện và hướng dẫn thực hiện các thủ tục thanh, quyết 
toán kinh phí theo quy định.

- Phối hợp tham mưu thực hiện thăm, chúc mừng và tiếp đón cơ quan báo 
chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-
21/6/2022).

3. Các phòng, đơn vị khác thuộc Sở TTTT: Cử cán bộ thực hiện nhiệm 
vụ theo sự phân công công việc theo phân công.

4. Các cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, đơn vị, địa phương  
liên quan 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các cơ quan thông tin, 
báo chí và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ 
với Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức thành công Chương trình Gặp mặt, 
trao giải báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2022). 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Báo chí Cách mạng 
Việt Nam 21/6 và nhấn mạnh mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của việc kỷ niệm 97 
năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). 

Trên đây là Kế hoạch Gặp mặt, trao giải báo chí và chúc mừng các cơ quan 
báo chí nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 
- 21/6/2022) của Sở Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Báo HD, Đài PTTH tỉnh; 
- Các tạp chí, đặc san, bản tin;
- Các Trang TTĐT của các Sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, TX, TP;
- Phòng VHTT, Đài PT các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thắng
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