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KẾ HOẠCH
Tổ chức Giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 

“Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”

Thực hiện Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 ban hành 
kèm theo Quyết định số 230/QĐ-BVHTTDL ngày 07/02/2022 của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; nhằm đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá 
sự kiện này; UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo 
chí Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, cụ thể như 
sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền, quảng bá đến Nhân dân và du khách về các hoạt động trong 

khuôn khổ sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.
- Thu hút, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và những người làm báo trong 

cả nước tích cực tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá Năm Du lịch quốc gia; 
qua đó, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm, chiến lược phát triển 
du lịch Quảng Nam đến với đông đảo du khách, công chúng, các doanh nghiệp du 
lịch trong và ngoài nước. 

 2. Yêu cầu
- Tổ chức Giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 trên phạm vi cả 

nước, xuyên suốt trong cả năm 2022; tổng kết và trao giải vào cuối tháng 12/2022 
trong dịp tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia.

 - Công tác phát động Giải thưởng; ban hành Thể lệ Giải thưởng; thu nhận tác 
phẩm tham dự; chấm chọn, đề xuất công nhận giải và tổng kết, trao thưởng phải 
khoa học, khách quan và minh bạch. 

- Việc tổ chức Giải thưởng phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn 
vị và các địa phương liên quan.

II. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN
1. Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc 

gia - Quảng Nam 2022.
2. Cơ quan thực hiện: Hội Nhà báo tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài 
Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan.
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III. NỘI DUNG
1. Tên Giải thưởng: Giải thưởng báo chí Năm Du lịch quốc gia 2022 “Quảng 

Nam - Điểm đến du lịch xanh”.
2. Quy mô: Giải thưởng được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gồm các loại 

hình báo chí: báo in, báo hình, báo nói, báo ảnh và báo điện tử.
3. Đối tượng tham dự: là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh 

sống tại Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện thông 
tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động, phù hợp 
với các chủ đề nội dung và trong khoảng thời gian tổ chức theo quy định tại Thể lệ.

4. Cơ cấu Giải thưởng: mỗi loại hình báo chí có cơ cấu Giải thưởng gồm 
Giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

5. Mức thưởng
+ Giải Nhất: 12.000.000 đồng;
+ Giải Nhì:   9.000.000 đồng;
+ Giải Ba:   7.000.000 đồng;
+ Giải Khuyến khích:   5.000.000 đồng.
6. Ban Tổ chức
- Trưởng ban: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.
- Phó Trưởng Ban: đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo và đại diện lãnh đạo Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Các thành viên: đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể liên 

quan của tỉnh.
7. Ban Giám khảo: mời một số nhà báo, nhà nghiên cứu có uy tín trong và 

ngoài tỉnh tham gia Ban Giám khảo.
8. Nội dung và hình thức tác phẩm tham dự Giải thưởng
a) Về nội dung
 - Tuyên truyền, quảng bá mục đích, ý nghĩa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển 

khai Năm Du lịch quốc gia và các sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Năm Du 
lịch quốc gia tại Quảng Nam và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu, phản ánh những nỗ lực của Quảng Nam và ngành 
Du lịch của tỉnh, các doanh nghiệp du lịch trong việc thích ứng linh hoạt, an toàn 
với dịch bệnh COVID-19 nhằm phục hồi và phát triển du lịch trong giai đoạn mới.

- Tuyên truyền, quảng bá Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam; các hoạt động, 
mô hình, sản phẩm tiêu biểu về thực hiện chuyển hướng phát triển du lịch xanh của 
địa phương, doanh nghiệp, cộng đồng làm du lịch.

- Tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh, các điểm 
đến và sản phẩm du lịch đặc sắc của Quảng Nam; giới thiệu rộng rãi thông điệp: 
Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh, an toàn, thân thiện, mến khách. 
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- Tuyên truyền, giới thiệu vị trí địa lý, tiềm năng, thế mạnh, chiến lược phát 
triển du lịch Quảng Nam giai đoạn mới và các cơ chế chính sách thu hút đầu tư 
phát triển du lịch của tỉnh.

b) Về hình thức: Ban Tổ chức cuộc thi quy định cụ thể về hình thức tác phẩm 
dự thi đối với mỗi loại hình báo chí tại Thể lệ.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Phát động và công bố Thể lệ Giải thưởng: tháng 3/2022.
2. Thời hạn công bố tác phẩm (đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại 

chúng): tác phẩm dự giải phải được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại 
chúng trong khoảng thời gian từ ngày 01/3/2022 đến ngày 30/11/2022.

3. Nhận tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng: từ ngày 01/11/2022 đến ngày 
01/12/2022.

4. Tổng kết, trao thưởng: cuối tháng 12/2022, trong dịp tổ chức Lễ Bế mạc 
Năm Du lịch quốc gia.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Ngân sách tỉnh và từ nguồn xã hội hoá; trong đó, kinh phí trao thưởng cho 

các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải do ngân sách tỉnh đảm bảo; kinh phí phục vụ 
công tác tổ chức Giải thưởng (thù lao Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, xây dựng các 
văn bản về Giải thưởng, in ấn tài liệu, tuyên truyền quảng bá Giải thưởng…) do Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo tỉnh vận động tài trợ. 
Trong trường hợp không vận động được nguồn tài trợ thì sẽ bố trí kinh phí thực 
hiện từ ngân sách tỉnh. 

- Các Sở, Ban, ngành liên quan được phân công tổ chức Giải thưởng lập dự 
toán kinh phí (nếu có), chuyển đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, 
gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí - truyền thông của tỉnh thực hiện công 

tác tuyên truyền Năm Du lịch quốc gia 2022 nói chung và Giải thưởng nói riêng. 
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Hội Nhà báo tỉnh và các Sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng 
về Giải thưởng.

2. Hội Nhà báo tỉnh
- Chủ trì tổ chức phát động Giải thưởng; tổ chức nhận, chấm chọn, đề xuất 

công nhận Giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc theo Thể 
lệ Giải thưởng; in ấn giấy khen, giấy chứng nhận các tác phẩm đạt giải để trao tại 
buổi Tổng kết Giải thưởng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, Ban, ngành liên quan công bố 
Thể lệ Giải thưởng; tuyên truyền, vận động hội viên, nhà báo, phóng viên các cơ 
quan báo chí trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng.
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- Chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết Giải thưởng.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch, tham 

mưu Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Giải thưởng; thành lập Ban Giám khảo Giải 
thưởng; tổ chức chương trình Tổng kết, trao giải.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch tổ chức Giải thưởng, thành lập Ban Tổ chức.
- Tham mưu xây dựng kịch bản, lập danh sách khách mời, in ấn, thiết kế ma 

két, trang trí sân khấu, âm thanh ánh sáng, hoa tươi, nước uống và chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết tổ chức chương trình tổng kết, trao giải.

- Tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức Giải thưởng, gửi Sở Tài chính thẩm định, 
báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức phát động Giải thưởng.
- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên 

truyền, công bố rộng rãi Thể lệ Giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại 
chúng trong và ngoài tỉnh.

4. Văn phòng UBND tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Hội Nhà báo chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại buổi phát động, tổng 
kết trao Giải thưởng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí 
trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền, giới thiệu Giải thưởng; phối hợp với Hội 
Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải thưởng.

6. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam: xây dựng 
kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu Giải thưởng; chỉ đạo các 
phóng viên, cộng tác viên của cơ quan mình hưởng ứng tham gia Giải thưởng. 

7. Sở Tài chính: chủ trì, tham mưu nguồn kinh phí tổ chức Giải thưởng; thẩm 
định dự toán kinh phí tổ chức Giải thưởng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền Năm Du lịch 
quốc gia 2022 “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”; đề nghị các Sở, Ban, ngành, 
địa phương liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX (Quyên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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