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Quảng Nam, ngày       tháng  4 năm 2021 

  

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý 

đối với dự thảo Nghị quyết về mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc 

Kháng, Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1780/UBND-

TH ngày 01/4/2021 về việc đăng ký nội dung của UBND tỉnh trình tại kỳ họp 

thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX (tổ chức tháng 4/2021); 

 Trên cơ sở các Báo cáo giải trình của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến giải trình của các Sở có liên quan tại 

buổi làm việc ngày 09/4/2021 do Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh 

chủ trì. Thực hiện kết luận của đồng chí Trần Thị Bích Thu -  Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tại cuộc họp, Sở Nội vụ tổng hợp và báo 

cáo cụ thể như sau: 

 1. Tên gọi của Nghị quyết 

 Sở Nội vụ tiếp thu và bổ sung cụm từ “mức chi” và thay đổi tên gọi của 

Nghị quyết: “Về quy định mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, 

Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam”     

 Lý do: Trong Giải thưởng Văn học, nghệ thuật có 02 loại, gồm Giải 

thưởng Văn học, nghệ thuật Đất Quảng (tổ chức năm năm 1 lần) và Tặng thưởng 

Văn học, nghệ thuật (tổ chức hằng năm). Đối tượng áp dụng và điều kiện xét 

thưởng cơ bản giống nhau, do vậy cơ quan soạn thảo gộp chung vào 01 Điều 

trong Nghị quyết để dễ theo dõi, thực hiện.  

 Do vậy, bố cục của dự thảo Nghị quyết có 04 Điều: 

 - Điều 1. Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam. 

 - Điều 2. Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam. 

- Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện. 

- Điều 4. Tổ chức thực hiện. 

2. Bổ sung các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, 

nguyên tắt xét thưởng. 

Sở Nội vụ tiếp thu và thống nhất với các cơ quan có liên quan đã bổ sung 

vào Nghị quyết, cụ thể: 

a) Về Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam: 

- Phạm vi điều chỉnh: “Quy định mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh 

Thúc Kháng do tỉnh Quảng Nam tổ chức”. 

- Đối tượng áp dụng:  
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“ Công dân Việt Nam, (các cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống 

và làm việc tại Việt Nam) có tác phẩm báo chí về vùng đất và con người Quảng 

Nam được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong cả 

nước.  

Hội nhà báo tỉnh, các Sở, ban ngành và các tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan trong việc tham gia tổ chức, xét tặng Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc 

Kháng do tỉnh Quảng Nam tổ chức”. 

- Nguyên tắc xét thưởng:  

“Các tác phẩm được xét thưởng phải có nội dung phù hợp với những định 

hướng lớn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh 

Quảng Nam; thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính nhân văn sâu 

sắc và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; có tính định hướng dư luận 

cao và sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội; góp phần tích 

cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của 

tỉnh. 

 Không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp về quyền tác giả vào thời 

điểm xét thưởng”. 

b) Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam. 

- Phạm vi điều chỉnh: “Quy định mức chi Giải thưởng Văn học, nghệ 

thuật Đất Quảng và Tặng thưởng Văn học, nghệ thuật Quảng Nam do tỉnh 

Quảng Nam tổ chức”. 

- Về đối tượng áp dụng: 

“Công dân Việt Nam, (các cá nhân là người nước ngoài đang sinh sống 

và làm việc tại Việt Nam) có các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật có 

chất lượng nội dung, nghệ thuật cao, phù hợp với đặc trưng văn hóa Quảng Nam 

và bản sắc văn hóa dân tộc. Có tác dụng giáo dục sâu sắc, rộng rãi trong đời 

sống nhân dân, có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của văn 

học, nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.  

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, các Sở, ban ngành và các tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan trong việc tham gia tổ chức, xét tặng Giải thưởng Văn học, 

nghệ thuật Đất Quảng và Tặng thưởng Văn học, nghệ thuật Quảng Nam do tỉnh 

Quảng Nam tổ chức”. 

- Nguyên tắc xét thưởng: 

 “Phải là những tác phẩm, công trình đã được công bố dưới các hình thức 

xuất bản, triển lãm, biểu diễn, trên sóng phát thanh - truyền hình của Trung ương 

và địa phương hoặc đã được xây dựng thành công trình theo đúng quy định pháp 

luật hiện hành. Riêng với các tác phẩm, công trình được sáng tác trong các cuộc 

thi do các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thì phải được công bố từ cấp huyện, 

thị xã, thành phố trở lên.  

Các tác phẩm, công trình văn học - nghệ thuật đã được tặng “Giải thưởng 

Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật thì không đưa 

vào đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Đất Quảng 
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Tác phẩm có quyết định đình bản, thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền hoặc đang xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả; Tác giả đang trong thời 

gian phạt tù, truy cứu trách nhiệm hình sự; Tác giả đang trong thời gian cơ quan 

có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra 

các dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm 

rõ theo quy định của pháp luật thì không được đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn 

học, nghệ thuật Đất Quảng. 

Đối với Tặng thưởng Văn học, nghệ thuật Quảng Nam: chỉ xét đối với tác 

giả là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam. Tác phẩm, công trình đã 

tham gia Tặng thưởng Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam hàng năm thì vẫn được 

đề nghị đưa vào xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Đất Quảng”. 

3. Mức tiền thưởng 

Quy định mức thưởng bằng số tiền cụ thể; làm tròn đến triệu đồng. Sở 

Nội vụ đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo,cụ thể:  

a) Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam 

- Giải Nhất: 15.000.000 đồng;   

- Giải Nhì: 10.000.000 đồng;   

- Giải Ba: 8.000.000 đồng;   

- Giải Khuyến khích: 4.000.000đồng. 

b) Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Đất Quảng  

- Giải A: 30.000.000 đồng ; 

- Giải B: 23.000.000 đồng;   

- Giải C: 15.000.000 đồng;   

- Giải Khuyến khích: 7.000.000 đồng. 

c) Tặng thưởng Văn học, nghệ thuật Quảng Nam  

- Giải A: 8.000.000 đồng; 

- Giải B: 6.000.000 đồng;   

- Giải C: 5.000.000 đồng;   

- Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng. 

4. Các thể loại tác phẩm, công trình: 

Sở Nội vụ đã tiếp thu và đã đưa cụ thể vào dự thảo Nghị quyết.   

5. Đánh giá việc triển khai thực hiện các Giải thưởng qua các năm: 

Sở Nội vụ đã phối hợp với các Sở có liên quan đã tổng hợp, có số liệu cụ 

thể và đã bổ sung vào dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị tại 

cuộc họp ngày 09/4/2021 do Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tổ chức. 

Sở Nội vụ đã tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị và hoàn chỉnh dự thảo Nghị 
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quyết về mức chi Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn 

học, nghệ thuật Đất Quảng và tặng thưởng Văn học, nghệ thuật Quảng Nam./. 

 

NGƯỜI TỔNG HỢP THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN SOẠN THẢO 
 

 
GIÁM ĐỐC 

 
 

Võ Nguyên Huân 

Phó Trưởng ban, 

Ban TĐKT, Sở Nội vụ tỉnh 

 

 

Trần Thị Kim Hoa 
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      UBND TỈNH  QUẢNG  NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BC-STTTT Quảng Nam, ngày     tháng 4 năm 2021 

   

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh về “Quy định Giải 

thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025” 

 
   

 

Thực hiện Thông báo số 21/TB-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh 

về Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về chế độ, chính sách huấn luyện viên, vận 

động viên thể thao tỉnh Quảng Nam; Công văn số 902/UBND-KGVX ngày 

23/02/2021 của UBND tỉnh v/v ban hành Quy định Giải thưởng báo chí Huỳnh 

Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025; trong đó, giao cho Sở 

Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và các Sở, ngành liên 

quan tham mưu bãi bỏ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của 

UBND tỉnh ban hành quy định Giải thưởng Báo chí HuỳnhThúc Kháng tỉnh 

Quảng Nam; đồng thời dự thảo một quy định, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp 

thành Quy định Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2021- 2025, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 

Dự thảo quy định Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng đã được lấy ý 

kiến các cơ quan báo chí của tỉnh và Hội viên Hội nhà báo tỉnh. Ngày 

05/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 187/STTTT-TTBCXB 

gửi Sở Tư pháp, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị rà soát, thẩm định Quy 

định Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam. Sở Tư pháp đã 

có văn bản số 261/STP-XDKTVBQPPL&TDTHPL ngày 08/3/2021, Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh có văn bản số 96/BTĐKT-NV ngày 11/3/2021 về rà 

soát, thẩm định Quy định Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng 

Nam. 

Ngày 26/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 

272/STTTT-TTBCXB gửi các thành viên UBND tỉnh đề nghị góp ý dự thảo 

Quy định Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021- 2025. Trên cơ sở các văn bản góp ý của các thành viên UBND tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý  và giải trình tiếp thu 

như sau:  

 

 

 

 

 

TT Nội dung góp ý Ý kiến góp ý và ý kiến của cơ quan soạn 
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thảo 

Đồng ý Không đồng ý 

1.  
Lê Trí Thanh – Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thống nhất thông qua  

2.  
Trần Văn Tân - PCT UBND 

tỉnh 

Thống nhất thông qua  

3.  
Hồ Quang Bửu - PCT 

UBND tỉnh 

Thống nhất thông qua  

4.  
Lê Trung Thành - UVUB, 

CHT BCH Quân sự tỉnh 

Thống nhất thông qua  

5.  
Nguyễn Đức Dũng – UVUB, 

Giám đốc Công an tỉnh 

Thống nhất thông qua  

6.  
Trần Thị Kim Hoa - Giám 

đốc Sở Nội vụ 

Thống nhất thông qua  

7.  
A Lăng Mai - UVUB, 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 

Thống nhất thông qua  

8.  
Trần Thanh Hà – UVUB, 

Giám đốc Sở TNMT 

Thống nhất thông qua  

9.  
Phạm Hồng Quảng - UVUB, 

Giám đốc Sở TTTT 

Thống nhất thông qua  

10.  
Hà Thanh Quốc - UVUB, 

Giám đốc Sở GDĐT 

Thống nhất thông qua  

11.  
Trương Thị Lộc - UVUB, 

GĐ Sở LĐTB&XH 

Thống nhất thông qua  

12.  Nguyễn Thanh Hồng - 

UVUB, GĐ Sở VHTTDL 

  

 

Đề nghị tích hợp chung vào 

một quy định chung cho tất 

cả các giải thưởng theo kết 

luận của Chủ tịch HĐND 

tỉnh và UBND tỉnh. 

 Theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở TT-

TT dự thảo Quy định 

về Giải thưởng 

Huỳnh Thúc Kháng, 

sau khi lấy ý kiến của 

các thành viên UBND 

tỉnh, sẽ gửi Sở Nộ vụ. 

Trên cơ sở đó, Sở Nội 

vụ sẽ tổng hợp với 

các giải thưởng khác, 

báo cáo UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh. 

13.   Văn Anh Tuấn - UVUB, Thống nhất thông qua  
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Giám đốc Sở GTVT 

14.  Nguyễn Phi Thạnh - Giám 

đốc Sở KHCN 

  

15.  

Tại khoản 2 Điều 4 quy định 

thành phần Ban Giám khảo, 

đề nghị chỉnh sửa bổ sung 

thêm các chuyên gia trên các 

lĩnh vực 

 Tác phẩm báo chí có 

tính đặc thù về thể 

loại, văn phong, bút 

pháp; do vậy, Ban 

giám khảo nên là 

những nhà báo am 

hiểu sâu về báo chí, 

có uy tín về năng lực 

và nghề nghiệp. Bên 

cạnh đó, tác phẩm 

tham dự giải thưởng 

đều đã được công bố 

trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, 

tác giả và cơ quan 

báo chí chịu trách 

nhiệm về tính trung 

thực, chính xác của 

tác phẩm. Do vậy, đề 

nghị giữu nguyên 

thành phần Ban giám 

khảo như dự thảo.  

 

Tại điểm 7 Điều 6 điều 

chỉnh dòng dưới: Tác phẩm 

biểu dương…phản ánh 

những tác phẩm báo chí) chỉ 

xét tác phẩm biểu dương 

điển hình tiên tiến, nhân tố 

mới khi khiếu nại, tố cáo đối 

với những trường họp này 

(nếu có) được kết luận, xác 

minh rõ ràng 

 Tiếp thu ý kiến góp ý, 

đồng thười để thuận 

lợi trong việc chấm 

chọn tác phẩm, cơ 

quan soạn thảo đề 

nghị bỏ gạch đầu 

dòng dòng thứ 6, điều 

6: “Tác phẩm biểu 

dương điển hình tiên 

tiến….. tập thể, cá 

nhân liên quan”. Việc 

bỏ điểm này là hợp 

lý; vì theo quy định 

của Luật Báo chí, tác 

giả và cơ quan báo 

chí công bố tác phẩm 

phải chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về 

tính trung thực, chính 

xác của tác phẩm báo 
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chí. Trường hợp phát 

sinh khiếu nại, khiếu 

kiện và đã được cấp 

thẩm quyền, hoặc tòa 

án kết luận, phán 

quyết tác phẩm báo 

chí không trung thực, 

Trưởng ban giám 

khảo sẽ đề nghị 

Trưởng ban tổ chức 

ra quyết định thu hồi 

giải thưởng (nếu tác 

phẩm được trao 

thưởng). 

16.  Phạm Viết Tích - UVUB, 

GĐ Sở NN&PTNT 

Thống nhất thông qua  

17.  Nguyễn Quang Thử - 

UVUB, GĐ Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

  

 
1.Về đối tượng xét chọn và 

trao giải: “đề nghị bổ sung 

thêm Quy chế này áp dụng 

cho cá nhân và tập thể có 

tác phẩm báo chí đảm bảo 

các điều kiện và tiêu chí xét 

chọn tại quy định này”.  

 

 Theo dự thảo, đối 

tượng được xét, trao 

thưởng là tác phẩm 

báo chí của tác giả và 

nhóm tác giả. Như 

vậy, có thể hiểu là tác 

phẩm báo chí của  cá 

nhân, hoặc của tập 

thể là tác giả của tác 

phẩm.  

 

2. Về đề nghị “bổ sung thêm 

Điều kiện tham dự Giải 

thưởng (cụ thể cho từng tác 

giả và nhóm tác giả và cho 

từng loại hình báo chí tham 

gia xét tuyển); Trình tự hồ 

sơ đề nghị xét tặng Giải 

thưởng, thời gian thực hiện 

để làm cơ sở cho các đối 

tượng đăng ký tham gia xét 

chọn). 

       

    -Tại điều 6. Tiêu 

chí xét trao thưởng, 

đã quy định khá cụ 

thể các tiêu chí  đối 

với tác phẩm báo chí 

khi tham dự giải 

thưởng để được xét, 

trao thưởng. Đây có 

thể hiểu là điều kiện 

bắt buộc đối với tác 

phẩm; để trên cơ sở 

đó, Ban Giám khảo 

chấm chọn, đề nghị 

Trưởng ban Tổ chức 

công nhận giải 

thưởng. Bên cạnh đó, 
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khi ban hành Thể lệ 

tham dự giải thưởng, 

Ban Tổ chức sẽ quy 

định chi tiết về điều 

kiện trao thưởng đối 

với từng loại hình báo 

chí, thời gian gửi tác 

phẩm dự giải thưởng, 

phương thức chấm 

chọn tác phẩm và đề 

nghị công nhận giải 

thưởng, hồ sơ tham 

dự giải thưởng.  

      Quy định như 

Điều 6, cũng phù hợp 

với quy định của Giải 

thưởng báo chí quốc 

gia và nhiều giải báo 

chí khác; và trên thực 

tế, qua nhiều năm tổ 

chức giải thưởng 

Huỳnh Thúc Kháng, 

cũng không phát sinh 

vướng mắc, bất cập 

nào. Vì vậy, đề nghị 

giữ nguyên như dự 

thảo. Về điều kiện 

tham dự giải thưởng 

đối với từng  loại 

hình báo chí, sẽ quy 

định chi tiết khi ban 

hành Thể lệ xét, trao 

thưởng. 

 3. Bổ sung thêm lãnh đạo 

Đài PTTH tỉnh vào danh 

sách Ủy viên Ban Tổ chức 

 Đài PT-TH tỉnh là cơ 

quan báo chí  và là 

đơn vị tham gia dự 

thi. 

 4. Đề nghị điều chỉnh tên gọi 

Điều 5 thành “Quy mô giải 

thưởng” cho phù hợp với các 

nội dung của điều này và bổ 

sung thêm thời gian của Giải 

thưởng, cụ thể: năm sau tổ 

chức tuyển chọn, thẩm định 

chấm và trao giải cho các tác 

phẩm báo chí của năm trước 

Sở TTTT đã tiếp thu, 

bổ sung như trong dự 

thảo Quy chế 
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đó  

 

5. Các Tiêu chí xét, trao 

thưởng tại Điều 6 có đề cập 

đến việc hình thức thể hiện 

của tác phẩm dự thi phải đáp 

ứng theo quy định Thể lệ 

Giải thưởng. Tuy nhiên, dự 

thảo lại chưa quy định thể lệ 

giải thưởng cụ thể để làm 

căn cứ xét chọn. 

Thống nhất tiếp thu, 

bổ sung vào Điều 4. 

Tại Điều 4, quy định 

về việc thành lập và 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Ban 

Tổ chức, Ban Giám 

khảo Giải thưởng, đã 

giao cho Ban Tổ chức 

ban hành Thể lệ trao 

thưởng hằng năm. 

Theo đó, căn cứ kết 

quả tổ chức giải  

thưởng những năm 

trước, yêu cầu nhiệm  

vụ chính trị của năm 

xét trao thưởng và 

thực tiễn đời sống 

báo chí, Ban Tổ chức 

sẽ linh hoạt bổ sung, 

điều chỉnh các điều 

kiện tham dự giải 

thưởng đối với từng 

tác giả, nhóm tác giả, 

loại hình, thể lệ/thể 

tài báo chí, cũng như 

thời gian nhận tác 

phẩm, chấm chọn và 

công bố giải thưởng. 

Quy định như vậy sẽ 

tạo sự linh hoạt đối 

với từng mùa giải và 

từng bước nâng cao 

chất lượng của Giải 

thưởng; song vẫn 

đảm bảo nguyên tắc 

về tiêu chí chấm 

chọn, xét trao thưởng 

không trái với quy 

định này.    

 

 6. Về mức chi tiền thưởng 

tương ứng với các cơ cấu 

giải thưởng: đề nghị Sở 

TT&TT căn cứ Luật Ngân 

sách và các pháp lý có liên 

Thống nhất tiếp thu  
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quan, phối hợp Sở Tài chính 

để tham mưu mức chi tiền 

thưởng theo đúng quy định. 

18.  Đặng Văn Đào - UVUB, 

Giám đốc Sở Tư pháp: 

Đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông xây dựng lại 

văn bản theo Thông báo số 

20/TB-HĐND ngày 

29/3/2021 của HĐND tỉnh 

kết luận phiên họp Thường 

trực HĐND tỉnh tháng 

3/2021: “Quy định về các 

giải thưởng về văn học, nghệ 

thuật, báo chí trên địa bàn 

tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn 

tích hợp các giải thưởng hiện 

có trình HĐND tỉnh ban 

hành một cơ chế chung quy 

định cho các giải thưởng về 

văn học, nghệ thuật, báo chí 

trên địa bàn tỉnh”. 

 Theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở TT-

TT dự thảo Quy định 

về Giải thưởng 

Huỳnh Thúc Kháng, 

sau khi lấy ý kiến của 

các thành viên UBND 

tỉnh, sẽ gửi Sở Nộ vụ. 

Trên cơ sở đó, Sở Nội 

vụ sẽ tổng hợp với 

các giải thưởng khác, 

báo cáo UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh. Sở 

Thông tin và Truyền 

thông tiếp thu theo 

Thông báo số 20/TB-

HĐND ngày 

29/3/2021 của HĐND 

tỉnh. 

 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo 

“Quy định Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021- 2025”. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Đ/c Hồ Quang Bửu – PCT UBND tỉnh; 
  - GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Võ Văn Thơ  

 

            

 


