UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 31/KH-STTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 04 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai
lần thứ XI - năm 2021
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Liên
hoan) là hoạt động nghiệp vụ thường niên của ngành phát thanh và truyền hình tỉnh
Gia Lai nhằm đánh giá, biểu dương những tác phẩm phát thanh, truyền hình có
chất lượng cao; ghi nhận thành tích đóng góp của những cá nhân, tập thể có tác
phẩm phát thanh, truyền hình có nội dung và hình thức thể hiện tốt, được dư luận
đánh giá cao; thúc đẩy sự sáng tạo, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung và văn hóa - nghệ thuật truyền thống, đặc
sắc, phong phú của nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nói riêng.
2. Liên hoan là dịp để các phóng viên hoạt động trong lĩnh vực phát thanh và
truyền hình trong tỉnh thể hiện tài năng, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp trong việc
tổ chức sản xuất các phóng sự phát thanh, truyền hình và chương trình phát thanh
để phục vụ công chúng; đồng thời để những người làm phát thanh, truyền hình
trong tỉnh tăng cường sự đoàn kết, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp
vụ, góp phần tạo động lực thi đua, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của
đội ngũ người làm báo nói, báo hình trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thông qua Liên
hoan chọn ra những tác phẩm phát thanh, truyền hình xuất sắc để giới thiệu với
khán, thính giả và tham gia các cuộc liên hoan khu vực và toàn quốc.
II. Nội dung, hình thức, thể loại của các tác phẩm tham dự Liên hoan:
1. Nội dung:
- Các đơn vị tham gia dự thi tự lựa chọn chủ đề tham dự Liên hoan, các tác
phẩm dự thi bám sát chủ đề về giáo dục truyền thống, phản ánh sâu sắc và sinh
động thành tựu đạt được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của
tỉnh; phản ánh các gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng
đời sống văn hóa mới, trong xóa đói giảm nghèo, đấu tranh chống tham nhũng,
chống tiêu cực, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông,
xây dựng nền văn hóa mới tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Khuyến khích những tác phẩm có cách thể hiện mới, sáng tạo, hấp dẫn,
phát hiện nhân tố mới. Khuyến khích những tác phẩm có nội dung về những vấn
để mà tỉnh đang quan tâm như: phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ
cao, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, xây
dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...
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2. Hình thức: Tác phẩm tham gia dự thi là những tác phẩm sản xuất trong
năm 2021, bắt đầu phát sóng từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/10/2021 và chưa
đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, bộ, ngành và cấp tỉnh.
3. Các thể loại tham dự Liên hoan:
3.1. Phát thanh:
- Phóng sự ngắn;
- Phóng sự, phóng sự dài;
- Chương trình thời sự phát thanh cấp huyện.
3.2. Truyền hình:
- Phóng sự ngắn;
- Phóng sự, phóng sự dài.
III. Các đơn vị tham gia, thời gian, địa điểm:
1. Các đơn vị tham gia:
- Các phòng nghiệp vụ của Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai.
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện.
- Các đơn vị có tác phẩm đã phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình
Gia Lai.
2. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm:
Từ ngày nhận được Thể lệ Liên hoan đến hết ngày 31/10/2021; tại Đài
Phát thanh – Truyền hình Gia Lai, địa chỉ: số 02A Lý Thái Tổ, TP. Pleiku, Gia Lai.
3. Thời gian tổ chức chấm giải (dự kiến): Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày
06/11/2021.
4. Thời gian tổ chức Lễ tổng kết, trao giải (dự kiến): Ngày 20/11/2021.
5. Địa điểm tổ chức chấm giải, tổng kết, trao giải (dự kiến): Đài Phát thanh –
Truyền hình Gia Lai, địa chỉ: số 02A Lý Thái Tổ, TP. Pleiku, Gia Lai.
IV. Tổ chức và thực hiện:
1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Liên hoan;
- Ban hành Thể lệ Liên hoan;
- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ giúp việc;
- Dự toán kinh phí chi cho hoạt động tại Liên hoan Phát thanh- Truyền
hình toàn tỉnh lần thứ XI- năm 2021.
- Chuẩn bị các điều kiện để chấm giải và tổ chức Lễ tổng kết, trao giải;
2. Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia dự thi Liên hoan trong cơ quan
và các đơn vị có chuyên mục, tác phẩm đã phát sóng trên Đài Phát thanh – Truyền
hình Gia Lai.
- Tuyên truyền và thông báo cuộc thi trên sóng phát thanh, truyền hình
của Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai;
- Phản ánh các hoạt động của Liên hoan Phát thanh - Truyền hình trong
quá trình diễn ra trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh;
- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp việc;
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- Chuẩn bị các điều kiện để chấm giải và tổ chức Lễ tổng kết, trao giải;
- Hỗ trợ khác cho Liên hoan.
3. Trung t m Văn h a, Thông tin và Thể thao các huyện, thị , thành ph :
Chỉ đạo phóng viên, nhà báo thuộc cơ quan đơn vị tích cực tham gia dự
thi Liên hoan; đề nghị mỗi đơn vị tham gia ít nhất là 02 tác phẩm.
4. Các đơn vị c chuyên mục, tác phẩm phát s ng trên Đài Phát thanh –
Truyền hình Gia Lai:
Đề nghị lựa chọn các tác phẩm đã được phát trên sóng phát thanh, truyền hình
của Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai tham gia hưởng ứng dự thi Liên hoan.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia
Lai lần thứ XI - năm 2021, do Sở Thông tin và Truyền thông và Đài Phát thanh –
Truyền hình Gia Lai phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đài PT-TH Gia Lai (phối hợp);
- Trung tâm VH, TT&TT cấp huyện;
- Các đơn vị có Chuyên mục PT,TH;
- Lưu: VT, VP, P.TTBCXB.
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