
TIIN}{ UY HA GIANG BANG CONG SAN VIET NAM 
BAO HA GIANG 
S: - /KH-BHG 

Ha Giang, ngày 25 tháng 4 nàm 2022 

KE HOJACH 
Bang tãi bài vit tham gia di.r thi Giãi báo chI toàn quc v 

Xây diyng Bang mang ten "Büa 1im Yang" 1n thfr VII— näm 2022 
trên Báo Ha Giang và Bài PTTH tinh 

- CAn cir K hoch s6 214 — KH/TUngày 13/4/2022 cüa Tinh üy Ha Giang 
v vic hixàng irng Giãi báo chI toàn quôc ye Xây dirng Dãng (Giãi büa hem 
Vàng) lan thir VII— 2022. 

- CAn cCr Cong vAn so 1062/UBND-VHXH ngày 19/4/2022 cüa UBND tinh 
v vic trin khai Kê ho?ch so 214 — KH/TU ngày 13/4/2022 cüa Tinh Uy Ha 
Giang ye vic htthng lmg Giâi báo chI toàn quôc ye Xây dirng Dãng (Giái büa 
1im Yang) lan thr VII — 2022, trong do giao thim vii cho Báo Ha Giarig chü tn 
phôi hqp vâi Dài PTTH tinh xay dirng Kê hoach dAng tái bài viêt tham gia dir thi 
cüa cac Ca nhân, co quan, to chi'rc, các Dãng b trirc thuc trên Báo Ha Giang và 
Dài PTTH tinh. 

Trên co sâ thông nhât vii lAnh dao  Dài PTTH tinh, Báo Ha Giang xây 
drng kê hoch cii the nhis sau: 

1. Muc dIch: 
- Dang tâi cac tin, bài, ánh dat yeu câu chat luqng ye ni dung, cách thrc 

the hien trén các loai hInh báo chI cüa tinh nhu: Báo in, báo din tcr, phát thanh, 
truyên hInh... nhAm dam bão cho các tác phâm báo chI tham gia dir Giâi báo chI 
toàn quôc ye Xây dirng Dãng dü diêu kin theo The 1 giãi. 

-Lira ch9n nhung tác phâm cO chat li.rqng báo cáo tinh dê gi'ri Ban TO chirc 
giâi; dông thai g1ri den mt sO co quan báo chI trung ixang dAng tái nh'ir Dài 
Truyên hInh Viêt Nam, Dài Tiêng nói Viêt Nam, Báo Nhân dan, TTXVN... 

A A 2. Yeu cau: 
- Các tin, bài ô các loi hinh báo in, báo din ti:r, phát thanh, truyn hInh khi 

gui den Báo Ha Giang và Dài PTTH tinh phãi dam bâo tInh Un tithng, tInh khách 
quan, phãn ánh ngithi that, vic that,  có dja chi cii the và phái dung vói tiêu chI 
ma Ban to chcrc Giãi dê ra trong The l. 

- Các tin, bài, áth khi gui den các co quan báo chI phâi ghi day dü ten tác 
giâ, nhóm tác giã, dja chi co quan, don vj, to chüc (nêu là ngui dang tham gia 
cong tác tti Co quan, don vi, to chuc do); ctja chi noi ci.r trü (neu không tham gia 
cOng tác ti các co quan, to chuc). 

- Các tin, bài khi &roc gui den các Co quan báo chI c.n ghi rO: Tin, bài... 
gui tham gia Giái báo chI toàn quôc ye Xây dirng DAng mang ten "Büa him 
VAng". 



3. V thô'i gian gfri tin, bài: 
- Báo Ha Giang va Dài PITH tinh tiêp tic nhn tin, bài, ãnh tham gia dir 

Giái gui ye tr 15/5/2022. Can cir The l Giái, nhUng tin, bài duçic däng tài tü thi 
diem nhn cho den hêt ngày 3 1/10/2022 sê ducc lira ch9n tham d? Giái cüa näm 
2022. Nhftng tin, bàn dng sau thai diem trên së duçic lira ch9n dir giái cüa näm 
tiêp theo. 

Luu : Bài giri ye ghi rO là Tác phâm tham dr Giãi Büa liêm Vàng lan thi'r 
VII nám 2022. 

- Tin, bài, ánh gin ye Báo Ha Giang theo d/a chi: Phông Thi.r k — Xuât 
bàn, Báo Ha Giang (So 5, di.rang Nguyen Hue, phu&ng Nguyen Trài, thành phô 
Ha Giang, tinh Ha Giang); 

Email: thukybhggmail.com. 
Dâu môi lien h: D/c Lucing Vit Thang, Tnr&ng phông Thtr k — Xuât bàn, 

Báo Ha Giang. Din thoti: 0912452691 
- Tácphárn gini ye Dài PTTH tinh theo dja chi: Phông Biên tp — Dài PTTH 

tinh Ha Giang, to 7, phithng Trân Phü, thành phO Ha Giang, tinh Ha Giang. 
Email: bientaphg@gmail.com  
Dja chi Server: FTP server dja chi host: 113.162.84.113. 
User: bua1iemvang2022. MK: 12345678 
Dâu môi lien h: D/c Di.wng Que Chi, Phó phông Biên tp Dài PTTH tinh 

HàGiang. Dinthoai: 0914367818 

T.M BAN BIEN TAP 

Nci nhán: 
- TTr Tinh Uy (b/c) 
- Ban To chüc T.0 
- Ban Tuyên giáo T.0 
-VànphôngT.0 
- Các sâ, ngành, dmi vj, HOi,  ctoàn the 
- Các Dáng Ciy trljc thuc T.U. 

- TTr các Huyn üy, Thãnh üy 
- Ban Tuyên giáo các Huyn üy, Thành Uy 
- Dâi PTTH tinh 
- Báo Ha Giang 
-LiruVT 
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