
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip-Tir do-Hnh phüc 

So: /2023/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng näm 2023 

DV THAO
NGH! QUYET 

Quy dnh  ni dung, müc chi giãi thtrrng Giãi Báo chI tinh Quãng Tn 

HQI BONG NHAN DAN TNH QUANG TR! 

KHOA VIII, KY HQP THU 

Can cz Lut TI chzc chInh quyn dja phuvng ngày 19 tháng 6 näm 2015; 
Lut tha dói, bl sung m5t sl diu cza Lut To chic ChInh phi và Lu2t TI ch&c 
chInh quyên djaphwng ngày 22 tháng 11 nàm 2019, 

Can ci Lut Ngán sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 nàm 2015; 

Can thLu&Báo chIngày 05 tháng 4 nãm 2016; 

Can ci Luçt Thi dua, khen thwó'ng ngày 26 tháng 11 nãm 2003, Luçt sza 
dli, bl sung m5t so' diu cña Lut Thi dua, khen thithng ngày 14 tháng 6 näm 
2005 và Lut tha dli, bo' sung mç5t sO' diu cia Lugt Thi dua, khen thucrng ngày 
16 tháng 11 nàm 2013, 

Can ci Nghj djnh so' 163/2016/ND-GP ngày 21 tháng 12 nám 2016 cüa 
Cii Inh phü quy djnh chi tilt thi hành m?7  so' diu cza Luçt Ngán sách nhà nzthc; 

Xét TO' trinh sO' /TTr- UBND ngày tháng nàm 2023 cia UBND 
tinh v dr tháo Nghj quye't quy djnh mzc chi giái thu'&ng Giái Báo chI tinh 
Quáng Trj; Báo cáo thám tra cza Ban Kinh te' - Ngán sách HDND tinh, j kiln 
tháo luçn cia dgi bilu HDND tinh tçii kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Pham vi diêu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh ni dung, mrc chi giâi thu&ng Giài Báo chI tinh 
Quáng Trj do tinh Quãng Trj t chüc. 

Biu 2. Bi tuçrng áp diing 

1. Là cong dan Vit Nam, bao gm phóng viên hoac nhóm phóng viên, 
cong tác viên cci quan báo chI trong tinh; phóng viên các Co quan báo chI ngoài 
tinh có tác phm báo chI xut sc vit v tinh Quâng Trj b&ng ting Vit, duçc 
clang tâi, phát song trên các loai hInh báo chI dà duqc Bô Thông tin và Truyn 
thông c.p giy phép hot dng. 
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2. Hi Nba báo tinh, các Sà, ban, ngành và các to chIrc, cá nhân khác có 
lien quan trong vic tham gia t chrc, xét ttng Giâi Báo chI tinh Quâng Trj. 

J3iu 3. Quy d!nh  ni dung, móc chi giãi thwöng Giãi Báo chI tinh 
Quãng Trj 

1. Th loai báo chI duc xét trao giãi gm: 

a) Báo in gm 3 nhóm: 

Nhóm A: Tin, bài phán ánh, phOng vtn 

Nhóm B: BInh 1un, chuyên 1un 

Nhóm C: Phóng sr, phóng s1r diu tra, k) báo chI, ghi chép 

b) Báo hInh gm 2 nhóm: 

Nhóm A: Tin, k sir, phóng sij 

Nhóm B: Phim tài 1iu, giao liiu, t9a dam, chi.rcing trInh chuyên d 

c) Báo nói gm 2 nhóm: 

Nhóm A: Tin, phóng sir, phOng vn 

Nhóm B: Chuung trinh phát thanh tong hçip 

d) Báo din tCr gm 2 nhóm: 

Nhóm A: Tin, bài phn ánh, phOng v.n, bInh 1un, t9a dam, giao kru trirc tuyn 

Nhóm B: Phóng sir, phóng sir diu tra, k báo chI, ghi chép 

d) Báo ành gm 1 nhóm: 

Nhóm A: Anh dan, phóng sr ánh, nhóm ánh 

2. Ca cu giãi thi.thng: 

Mi nhóm giãi cüa mi th loai báo chI quy djnh tai  khoãn 1 Diu nay 
d'i.rçic xét các hInh thüc giãi thuing sau: 

a) Giâi A 

b) Giái B 

c) Giái C 

Thy thuc vào chat lugng các tác phm tham gia dir giãi, không nht thit 
phãi ca c.0 dü các giâi thi.r&ng cho tl'rng nhóm giãi. 

3. S h.rqng giâi ththng: 

a) Báo in: Mi nhóm th loai báo in có thi da 01 giái A, 01 giãi B và 01 
giãi C. 

b) Báo hInh: Mi nhóm th 1oi báo hInh có ti da 01 giâi A, 01 giâi B và 
01 giâi C. 

c) Báo nói: Mi nhóm th loii báo nói có tti da 01 giâi A, 01 giãi B và 01 
giãi C. 
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d) Báo din tfr: Mi nhóm th l°ai  báo din ti:r có ti da 01 giãi A, 01 giãi 
BvàOlgiãiC. 

d) Báo ânh: Nhóm th l°ai  báo ãnh có ti da 01 giãi A, 01 giâi B và 01 
giãiC. 

4. Mrc thixâng: 

Tác phm dt Giâi Báo chI tinh Quâng Trj duçYc cp Giy ching nh.n cho 
các tác giã, nhóm tác giã và kern theo tin thir&ng nhu sau: 

a) Mirc thung cho giái A: 12 triu dng; 

b) Mirc thithng cho giãi B: 9 triu dng; 

c) M'rc thuâng cho giái C: 6 triu dng. 

5. Th?ii gian xét giãi thithng: 

Djnh k' xét và trao Giái Báo chI tinh Quãng Trj mi näm mt 1n; t chüc 
trao giâi vào dip  k5' nim Ngày Báo chI Cách mng Vit Nam 21/6 hang näm. 

Dieu 4. Nguon kinh phi thii'c hiçn 

Ngân sách nhà nuóc hang nàm và ngun kinh phi hçip pháp khác theo quy 
djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Diu 5. To chfrc thuc hin 

1. Giao UBND tinh t chrc trin khai th?c hin Nghj quyêt. 

2. Thu?ng trirc HDND tinh, các Ban HDND tinh, các T di biu HDND 
tinh và dai  biu HDND tinh phôi h9p vâi Ban Thu?ng trçrc Uy ban Mt tr.n To 
quc Vit Nam tinh và các th chtrc chinh trj - xâ hi giám sat vic thrc hin 
Nghj quyt. 

3. Nghj quyt nay dã duçc HDND tinh Quãng Trj Khóa . . .., nhim kS' 
2021 - 2026, K hpp thir ... thông qua ngày ... tháng ... näm 2023 và có hiu 
lirc ti's ngày ... tháng ... näm 2023.!. 

Noi nJ,n: CHU TICH 
- UBTVQH, CP; 
- Các BO:  Thông tin và Truyn thông, Tài chinh; 
- B Tu pháp (Ciic KTVBQPPL); 
- Vi Pháp chê - B Thông tin vâ Truyén thông; 
- V Pháp chê - Bi Tài chinh; 
- TTTU, TTHDND, UBND tinh; UBMTTQVN tmnh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biu HDND tinh; Nguyen Bang Quang 
- Các S&, ban, nganh, doàn th cAp tinh; 
- VP: TU; Doàn DBQJ-I&HDND, UBND tinh; 
- Báo Quáng Tn; Dài PT-TH Quáng Trj; 1p chI CCra Vit; 
- TT HDND, UBND cac huyn, thi,  thành ph; 
- TT tin hpc (UBND tinh), Cong báo tinh; 
- Lisu: VT, KTNS. 
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