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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc  

về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất 

 
 

 

Căn cứ Kết luận số 1295-KL/ĐĐQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Đảng 

đoàn Quốc hội, Đề án số 3134/ĐA-VPQH ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Văn 

phòng Quốc hội về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (viết tắt là 

HĐND) (Giải Diên Hồng); Công văn số 77/BCĐ-TT ngày 01 tháng 3 năm 2023 của 

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND về việc phối hợp tuyên 

truyền Giải Diên Hồng.  

Thường HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch hưởng ứng Giải báo 

chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai có hiệu quả Kết luận của Đảng đoàn Quốc hội, Đề án của Văn 

phòng Quốc hội về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải 

Diên Hồng); Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng triển khai Giải báo chí 

toàn quốc về Quốc hội và HĐND. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của 

Quốc hội và HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức 

của xã hội, cử tri và Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt 

động của Quốc hội và HĐND; đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết của HĐND đi 

vào cuộc sống; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các 

thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại 

đoàn kết dân tộc. 

- Tăng cường thông tin phản ánh về tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân 

dân; các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các quy 

định của pháp luật, nhất là các quy định của luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc 

hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của HĐND. 

- Tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng 

cao cả về nội dung và hình thức, mang lại hiệu ứng xã hội rộng lớn, đóng góp tích 

cực vào sự đổi mới, phát triển về tổ chức và hoạt động của Quốc hội và HĐND; tạo 

môi trường, động lực cho đội ngũ phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trong 

tỉnh phấn đấu, cống hiến, cổ vũ phong trào thi đua lao động, sáng tạo của người làm 

báo nói chung, đội ngũ phóng viên phản ánh về Quốc hội, HĐND nói riêng. 
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2. Yêu cầu 

- Huy động tối đa sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của các cơ quan báo chí của 

tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh tham dự Giải Diên Hồng; 

các tác phẩm báo chí phản ánh về hoạt động của Quốc hội và HĐND đảm bảo 

khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

thông tin của cử tri và Nhân dân. 

- Việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải Diên Hồng cần bám sát quan điểm, 

đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và các quan 

điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội về công tác thông tin, báo 

chí nói riêng. 

II. NỘI DUNG HƯỞNG ỨNG GIẢI DIÊN HỒNG 

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn 

quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất 

Tổ chức quán triệt, triển khai sau rộng Kết luận số 1295-KL/ĐĐQH15 ngày 

23 tháng 12 năm 2022 của Đảng đoàn Quốc hội và Đề án số 3134/ĐA-VPQH ngày 

23 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Quốc hội về Tổ chức Giải báo chí toàn quốc 

về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng); Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 01 tháng 

3 năm 2023 của Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng triển khai Giải báo chí toàn quốc về 

Quốc hội và HĐND đến các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên, biên tập viên 

các cơ quan báo chí của tỉnh, của trung ương trên địa bàn tỉnh để có sự tham gia 

tích cực và hiệu quả. 

2. Thông tin và định hướng nội dung xây dựng tác phẩm báo chí phản 

ánh về hoạt động của Quốc hội và HĐND. 

2.1. Nội dung cần tập trung 

- Phản ánh về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam từ 

ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (ngày 06 tháng 01 năm 1946) đến nay; tập trung nhấn 

mạnh vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của Quốc hội luôn gắn liền với lịch sử Cách 

mạng Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây 

dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh và hội nhập 

thành công, khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới. 

- Ý nghĩa, tầm vóc lịch sử của Quốc dân Đại hội Tân Trào tổ chức từ       

ngày 16 tháng 8 năm 1945 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945 tại xã Tân Trào, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội tại Tuyên Quang trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược. 

- Phản ánh quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề 

quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của 

Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; kết quả hoạt động 

đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà 

nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và 

giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

- Phản ánh sự đồng hành của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc          

Việt Nam, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện 
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các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội; khẳng định Quốc hội hoạt động ngày càng 

chuyên nghiệp, chủ động và đồng hành cùng Chính phủ thực hiện thắng lợi các 

Nghị quyết của Đảng, được cử tri, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. 

- Phản ánh về sự đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội, 

trong đó nhấn mạnh đến những đổi mới trong cách thức tổ chức, tiến hành các kỳ 

họp Quốc hội, trong hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân 

tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. 

- Phản ánh về quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động 

của HĐND các cấp trong tỉnh theo quy định của pháp luật; về kết quả thực hiện 

Nghị quyết của HĐND trong việc triển khai các văn kiện của Đảng, luật, pháp 

lệnh, Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; về những cải tiến, 

đổi mới trong cách thức tổ chức kỳ họp HĐND, trong hoạt động giám sát của 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND. Phản ánh về mối quan hệ phối hợp công tác của các Ban của HĐND cấp 

tỉnh với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội; giữa Thường trực HĐND cấp tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội. Phản 

ánh về kết quả thực hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND trong hoạt động tiếp xúc 

cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; 

- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, Nhân dân gửi tới Quốc 

hội và HĐND; về công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 

HĐND đối với việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; những đổi mới, 

nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đáp 

ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng hình ảnh đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND tiêu biểu, có đức, có tài theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, 

XII), Kết luận số 21-KT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chỉ thị 

số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chương trình hành động của đại biểu dân cử, gắn 

bó chặt chẽ với Nhân dân, xứng đáng với niềm tin, mong đợi của cử tri và Nhân dân. 

- Phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù 

địch liên quan đến hoạt động của Quốc hội và HĐND. 

- Phản ánh các nội dung khác liên quan đến Quốc hội và HĐND theo quy 

định của Hiến pháp và pháp luật. 

- Hoạt động cụ thể của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang: 

+ Vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia quyết định thực hiện các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia xây dựng và ban hành các 

dự án luật, pháp lệnh…  

+ Các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương; tham 

gia và phối hợp với Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội trong các hoạt động 

giám sát tại địa phương; thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc 

việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

- Hoạt động cụ thể của HĐND tỉnh Tuyên Quang: 

+ Việc cụ thể hoá kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của nhà nước trong thực hiện chức năng quyết định của HĐND tỉnh; việc ban 

hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù. 
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+ Việc đổi mới, nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh. 

+ Hoạt động giám sát trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo trong tổ chức giám sát 

và đạt hiệu quả thiết thực. 

+ Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, 

phản ánh, kiến nghị của công dân đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh. 

2.2. Đối tượng và tác phẩm tham dự Giải 

- Về tác giả: Các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các cộng tác 

viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn, báo chí là công dân Việt Nam ở 

trong và ngoài nước (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài) hoặc người nước 

ngoài có tác phẩm báo chí (viết bằng tiếng Việt) được đăng, phát trên các loại hình 

báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình) theo quy định của pháp luật, phù 

hợp với quy định của Thể lệ Giải Diên Hồng đều có quyền gửi bài tham dự Giải. 

Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của 

người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo 

điện tử, báo nói, báo hình, ảnh báo chí. 

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và 

ngành hoặc liên ngành ở Trung ương được quyền tham gia Giải Diên Hồng nhưng 

cần ghi rõ mức giải và đơn vị tổ chức Giải (không nhận các tác phẩm đã đoạt giải 

của Giải báo chí quốc gia). 

- Về các cơ quan báo chí: Là các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia, tổ 

chức bài bản, có các tác phẩm truyền thông sáng tạo; động viên được nhiều phóng 

viên, nhà báo tham gia và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm 

số lượng tham dự Giải. 

2.3. Thời gian dự giải 

Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày phát động Giải Diên Hồng - ngày 

27 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023 (theo dấu Bưu điện). 

2.4. Thể lệ giải 

Thực hiện theo Thể lệ Giải Diên Hồng (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 

68/NQ-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ban Tổ chức Giải Diên Hồng) được 

đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 

Tuyên Quang và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức thẩm định sơ khảo 

1.1. Thường trực HĐND tỉnh thành lập Tổ thẩm định cấp tỉnh do lãnh đạo 

HĐND tỉnh làm Tổ trưởng; các thành viên gồm Thường trực HĐND tỉnh, đại diện 

lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên 

Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội 

Nhà báo tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND 
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tỉnh. Tổ thẩm định có nhiệm vụ xem xét, thẩm định các tác phẩm do các cơ quan 

báo chí của tỉnh bình chọn trước khi gửi Ban Tổ chức Giải Diên Hồng. 

1.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí 

của tỉnh chủ động thành lập tổ thẩm định sơ khảo của cơ quan, đơn vị để xét chọn 

tác phẩm sáng tác có chất lượng và hồ sơ của tập thể, cá nhân tham dự Giải Diên 

Hồng, gửi về Tổ thẩm định cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. 

2. Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh 

- Chủ trì tham mưu Thường trực HĐND tỉnh và phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả cao các nội dung của kế hoạch. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có 

liên quan tích cực hưởng ứng Giải Diên Hồng. 

 3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định; đôn 

đốc việc triển khai Giải Diên Hồng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp 

báo cáo kết quả hưởng ứng Giải Diên Hồng với Thường trực HĐND tỉnh. 

- Tiếp nhận tác phẩm, hồ sơ đề nghị thẩm định tham dự Giải Diên Hồng của 

các cơ quan, đơn vị; phục vụ Tổ thẩm định của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành 

thẩm định theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội; Vụ Công tác đại biểu, 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các huyện, thành phố tạo điều 

kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương được tiếp nhận thông tin, tài 

liệu (khi có đề nghị) về tổ chức và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh để tham khảo, nghiên cứu xây dựng tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng 

lần thứ nhất. 

4. Các Ban của HĐND tỉnh:  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Thường trực HĐND các 

huyện, thành phố tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương 

được tiếp nhận thông tin, tài liệu (khi có đề nghị) về tổ chức và hoạt động của 

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để tham khảo, nghiên cứu xây dựng tác 

phẩm tham dự Giải Diên Hồng theo kế hoạch. 

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông,    

Hội Nhà báo tỉnh 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực 

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Giải Diên Hồng, tạo sự quan tâm, 

hưởng ứng của các cơ quan thông tấn báo chí, lực lượng phóng viên, người làm 

báo, tạp chí, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực 

hưởng ứng tham dự Giải Diên Hồng theo đúng Thể lệ Giải; tuyên truyền, đăng tải 

Kế hoạch hưởng ứng Giải và Thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ nhất trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

6. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh: 

+ Xây dựng kế hoạch tham gia Giải Diên Hồng; phân công phóng viên, nhà 
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báo, hội viên, cộng tác viên tham gia Giải và lựa chọn các tác phẩm có chất lượng 

tham dự Giải Diên Hồng. Mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 03 tác phẩm có chất lượng 

gửi Ban Tổ chức Giải Diên Hồng. 

+ Báo Tuyên Quang mở chuyên mục đăng tải các thông tin về Giải Diên 

Hồng trên Báo in, Báo Tuyên Quang điện tử. 

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh biên tập tin về Giải Diên Hồng, bố trí 

thời lượng phù hợp phát sóng trên chương trình thời sự 19 giờ 45 phút của Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

- Đề nghị cơ quan Thường trú Báo nhân dân tại Tuyên Quang, cơ quan 

thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang tích cực tham gia Giải 

Diên Hồng; phối hợp tuyên truyền, phản ánh về hoạt động hưởng ứng Giải Diên 

Hồng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

7. Thường trực HĐND các huyện, thành phố 

- Tích cực tuyên truyền về Kế hoạch, Thể lệ Giải Diên Hồng đến cán bộ, 

đảng viên, phóng viên và nhân dân hưởng ứng tham gia. Động viên, tạo điều kiện 

cho các cơ quan thông tấn báo chí được tiếp nhận thông tin, tài liệu về tổ chức và 

hoạt động của Quốc hội và HĐND để tham khảo, nghiên cứu xây dựng tác phẩm 

tham dự Giải Diên Hồng theo Thể lệ Giải. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng tác phẩm, tiếp nhận các tác 

phẩm, hồ sơ tham dự Giải Diên Hồng của địa phương, đơn vị gửi các tổ thẩm định 

sơ khảo của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (theo hệ thống ngành quản lý về chuyên môn). 

(Có Thể lệ Giải Diên Hồng kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và 

HĐND (Giải Diên Hồng) trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các 

cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra./. 

 

Nơi nhận:  
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Vụ Công tác đại biểu, Ban Công tác đại biểu; 

- Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội; 

- Báo đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội;  

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Tuyên Quang; 

- Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Tuyên Quang; 

- Tạp chí Tân Trào; 

- Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; 

- Thường trực HĐND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

 các huyện, thành phố; 

- Lưu VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Trà 
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