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KẾ HOẠCH 
Hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về  

thông tin đối ngoại năm 2018 
 

Thực hiện Công văn số 1553-CV/BTGTU ngày 04/12/2018 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông 
tin đối ngoại năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tổ 
chức các hoạt động cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát động phong trào thi đua, tạo sự hưởng ứng tích cực và lan tỏa rộng 
rãi trong Văn phòng UBND tỉnh về việc tham gia sáng tạo tác phẩm về thông tin 
đối ngoại năm 2018. 

- Quá trình sáng tạo, lựa chọn các tác phẩm về thông tin đối ngoại của cán 
bộ, công nhân viên chức phải bám sát Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin 
đối ngoại năm 2018 và các quy định hiện hành.  

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN LỰA CHỌN TÁC PHẨM 

1. Về tác giả 

Là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được 
gửi tối đa 07 tác phẩm tham dự Giải thưởng. 

2. Về tác phẩm 

Mỗi tác phẩm gửi kèm: 

- Thông tin về tác giả: Họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị 
công tác, số điện thoại, email, địa chỉ; 

- Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm, bao gồm: Loại hình, thể loại, nội 
dung chính, hoàn cảnh sáng tác, sức lan tỏa, hấp dẫn,... của tác phẩm. 

3. Quy định về tác phẩm, thời gian lựa chọn tác phẩm 

3.1. Quy định về tác phẩm dự thi 

Là tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các 
phương tiện thông tin đại chúng (bao gồm cổng, trang thông tin điện tử), phát 
hành trong nước và nước ngoài, thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 
31/12/2018. 

3.2. Thời gian lựa chọn tác phẩm 

- Tiến hành lựa chọn tác phẩm, hoàn thành trước ngày 25/3/2019. 
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- Gửi tác phẩm dự thi (nếu có) đến Văn phòng Liên chi hội Thông tấn xã 
Việt Nam trước ngày 31/3/2019. 

(Gửi kèm theo Công văn số 1553-CV/BTGTU ngày 04/12/2018 của Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thông báo Giải thưởng). 

III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, 
đơn vị tổ chức triển khai phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 
động thuộc phòng, đơn vị mình để thực hiện. 

2. Bộ phận chuyên trách của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh 
nhận các tác phẩm đăng ký dự thi; Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh cho 
ý kiến thống nhất đối với danh sách các tác phẩm dự thi (đủ điều kiện theo quy 
định), trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện các thủ tục gửi tác phẩm 
dự thi. 

Trên đây là Kế hoạch Hưởng ứng tham gia Giải thưởng toàn quốc về 
thông tin đối ngoại năm 2018. Đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, HC-QT, TH-CB, NKA1;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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