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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 

(21/6/1925 - 21/6/2022) và trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 2021 

 

Nhân dịp Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng 

Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 2021 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam; cổ vũ, động 

viên và phát huy vai trò của báo chí và người làm báo trong công tác thông tin, 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.  

- Ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những đóng góp quan trọng của các cơ 

quan báo chí, các nhà báo, phóng viên đang công tác và làm việc trên địa bàn tỉnh 

đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh 

Ninh Thuận đến với bạn bè trong và ngoài nước. 

- Các hoạt động phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, tiết kiệm, có ý nghĩa 

thiết thực theo đúng Kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức các Đoàn đi thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các 

cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện, phóng viên các Báo thường trú trên địa bàn 

tỉnh (Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có thông báo riêng).  

- Tùy theo tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị chủ động thăm, chúc mừng 

các đơn vị thuộc đơn vị mình đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí, thông tin, 

tuyên truyền. 

2. Tổ chức Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao 

Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 2021 

2.1. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Lúc 8 giờ 00, ngày 21/6/2022. 

- Địa điểm: Phim trường Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Thuận, đường 21 

Tháng 8, Tp Phan Rang-Tháp Chàm (Hội Nhà báo sẽ có Giấy mời cụ thể). 
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2.2. Thành phần tham dự  

- Đại diện lãnh đạo: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; 

- Lãnh đạo và hội viên Hội Nhà báo tỉnh; 

- Viên chức, người lao động các cơ quan Báo chí địa phương, Văn phòng đại 

diện và Phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.  

2.3. Nội dung 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh phát biểu khai mạc ôn lại truyền thống 97 năm 

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.  

- Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí (nếu có).  

- Trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 2021  

- Lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo.  

- Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh phát động Giải báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 

2022.  

- Bế mạc.  

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh 

phí thăm các cơ quan báo chí.  

- Hội Nhà báo tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Lễ trao giải thưởng Báo chí 

tỉnh Ninh Thuận năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp Hội Nhà báo Ninh Thuận và các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện Kế hoạch kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, 

chúc mừng các cơ quan báo chí, Văn phòng đại diện, phóng viên các Báo thường 

trú trên địa bàn tỉnh 

- Phối hợp với Hội Nhà báo mời đại biểu, hội viên Hội nhà báo tỉnh tham dự. 

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo, đài tổ chức 

tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. 
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2. Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận:  

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục đưa tin tuyên 

truyền trước và trong dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.  

- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Báo Ninh Thuận chuẩn bị các 

tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Lễ kỷ niệm. 

3. Đề nghị Hội Nhà báo Ninh Thuận  

- Chuẩn bị công tác tổ chức, xây dựng chương trình, nội dung, trang trí khánh 

tiết, lễ tân, tài liệu, làm công tác tổ chức buổi lễ; tổng hợp danh sách hội viên Hội 

nhà báo, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí; phát hành 

giấy mời theo danh sách được duyệt; hướng dẫn, tiếp đón các đại biểu tham dự. 

- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh; thời gian thực hiện trước 

ngày 15/6/2022. 

- Chủ trì nội dung trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 2021, gửi kịch bản 

chi tiết về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để có sự thống nhất chung trong phối 

hợp thực hiện. Thời gian thực hiện trước ngày 15/6/2022. 

- Chủ trì, tổ chức thăm và tặng hoa, quà cho các Chi hội Báo, lãnh đạo Hội Nhà 

báo qua các thời kỳ.  

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đón tiếp đại biểu. 

- Tổng hợp danh sách Hội viên Hội Nhà báo, gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp; gửi giấy mời đến các hội viên Hội nhà báo tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Trường hợp vướng 

mắc, phát sinh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) 

để chỉ đạo kịp thời./. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở: TT&TT, Tài chính; 

- Hội Nhà báo Ninh Thuận; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.  NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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