
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Quáng Tn,  ngàylO  tháng  3  nám 2023 

T'i TRINH 
Ban hành Nghj quyt quy djnh ni dung, mfrc chi giãi thtr&ng Giãi Báo chI 

tinh Quãng Trj 

KInh gi'ri: Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj. 

Can cir Lut T chirc chInh quyn dja phiscng ngày 19/6/2015; Lut sfra 
di, b sung mt so diêu cüa Lu.t To chüc ChInh phü và Lust To chüc chInh 
quyên dja phwmg ngày 22/11/2019; 

Can cü Lu.t Ngân sách Nhà niic ngày 25/6/20 15; 

Can cir Lut Báo chi ngày 05/4/20 16; 

Can cü Lut Thi dua, khen thu&ng ngày 26/11/2003; Lut sira dôi, bôsung 
mt s diu cüa Lust Thi dna, khen thuàng ngày 14/6/2005 và Lut süa dôi, bô 
sung mt s diu cüa Lut Thi dua, khen thithng ngày 16/11/2013; 

Can cir Nghj dnh s 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh phU 
quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Ngân sách nhà nithc; 

Thrc hin Lut ban hành van bàn quy phm pháp 1ut nàm 2015, UBND 
tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh khóa VIII, kr h9p thu 16 xem xét thông 
qua Nghj quyêt quy djnh ni dung, m'crc chi giái thuâng Giãi Báo chi tinh Quãng 
Trj vi nhUng ni dung ci1 the nhiz sau: 

I. SI)' CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

Giài Báo chI tinh Quàng Trj do Hi Nhà báo tinh chü trI và t chrc trao 
giái vào dip kS' nim Ngày Báo chi Cách mng Vit Nam 21/6 hang nám nhãm 
ghi nhn, ton vinh các tác giá, nhóm tác già co tác phârn báo chI xuât sac, dt 
hiu qua xa hi to l&n, dóng gop tIch circ trên tat ca các linh virc kinh té - xâ hi, 
quôc phông và an ninh cüa tinh; dng viên, cô vQ phong trào thi dua lao dng 
sang to cüa nhu'ng nguii lam báo và phát hin, bôi duông nhftng tài näng báo 
chI trong và ngoài tinh trong xây drng và phát triên sir nghip báo chI cüa tinh; 
là nguôn 1'çrc dê tuyên ch9n các tác ph.m xuât sac dr thi Giãi Báo chi Quôc gia. 

Trong giai doan  2017 - 2021, Giâi báo chI tinh Quàng Trj dã trài qua 5 1n 
to chrc vi gân 100 tác phârn xuât sac cüa các tác giâ, nhóm tác giã tham gia 
Giãi báo chI tinh Quãng Trj dà dugc trao thu&ng. Tir nhüng tác phâm dt giãi 
cap tinh, Hi dOng Giãi báo chI cüa tinh dä lira ch9n nhng tác phâm xuât sac 
tham gia dir Giãi báo chI Quôc gia; trong do, có 1 tác phâm dat  giâi B, 3 tác 
phâm dt giâi C và 1 tác phâm dat  giãi khuyên khIch. 

Ni dung và muc chi giài thu&ng Giãi Báo chI tinh Quâng Trj duqc diu 
chinh b&i Quyêt djnh so 37/2017/QD-UBND ngày 18/12/20 17 cüa TJBND tinh 
ban hành Quy ché Giái Báo chI tinh Quãng Trj nhu sau: 
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- Giài A: mi giài trj giá bang 04 1n h s luong c s&; 

- Giâi B: mi giãi trj giá btng 03 ln h s luang ca sä; 

- Giãi C: mi giãi trj giá bang 02 1n h s lirang c s. 

Qua trInh t chüc thirc hin, Giài báo chI tinh Quàng Trj không nm trong 
cac hInh thirc khen thu&ng ducic quy djnh tai  Diêu 8 Lu.t Thi dua, khen thuâng 
do do, không phi'i hçip vci quy djnh cüa Diêu 30 Lutt Ngân sách nhà nithc nàm 
2015 (Tai diem h khoàn 9 Diêu 30 Lut Ngân sách nba nithc näm 2015 quy djnh 
HDND tinh có nhim vii, quyên han nhij sau: Quyêt dlnh  các chê d chi ngân 
sách dói vó'i m5t so nhim vu chi có tInh chat dc thI 6' dja phuvng ngoài các chê 
do, tiêu chuán, djnh mic chi ngán sách do GiInhphth, B5 tru'&ng B5 Tài chInh 
ban hành dé thc hin nhiém vy phát trién kinh tê - x hi báo dam trt tr, an 
toàn xii hói trên dia bàn, phui hcrp vài khá niing can dOi cia ngán sách d,ia 
phwong". Theo do, quy djnh müc chi giái thung Giâi Báo chI thuc thâm 
quyên quyêt djnh cüa Hi dông nhân dan tinh). 

Ben cnb do, d phü hçp vOi tinh thn Nghj quyt s 27-NQ/TW cüa Hi 
nghj Trung i.rong 7 (khóa XII) ye thirc hiên cài cách tiên krang theo dO không 
xây dirng mirc h.ro'ng c sà, do dO, can có Nghj quyêt c1ia HDND tinh quy djnh 
cii the ye mrc chi giãi thuâng Giài Báo chI tinh Quãng Trj là thirc sir can thiêt, 
phü hçip viii quy djnh pháp lut hin hành, nhãm dam bâo to chüc tot giâi 
ththng Giãi Báo chI tinh Quãng Trj trên dja bàn tinh. 

Tü nhüng 11 do trên, UBND tinh kInh trInh HDND tinh ban hành Nghj 
quyêt quy djnh ni dung, mi:rc chi giài thung Giãi Báo chI tinh Quãng Trj thuc 
trnng hgp Nghj quyêt quy djnh ti khoãn 2 Diêu 27 Lut ban hành van bàn quy 
phm pháp 1ut näm 2015. 

II. MIC DICH, QUAN DIEM xAY DING DI THAO VAN BAN 

1. Muc dIch 

Quy djnh ni dung cij th mirc chi giãi thiiO'ng Giài Báo chI tinh Quàng 
Trj, dOng thai thirc hin dung các quy djnh cüa Lut ban hành van bàn quy phm 
pháp lut và cac van bàn quy phm pháp lut khác có lien quan, phü hçrp vâi 
tInh hInh thirc tê ti dja phixcng. Kjp th?ii dng viên, khuyên khIch nhthig ngthi 
lam báo thirc hin nhiêu tác phâm có giá trj, chat 1uçmg tham gia Giãi Báo chi 
tinh Quàng Trj hang nàm, dáp 1rng nhu câu cüa nguii d9c, nâng cao dan trI, gop 
phân djnh huOng tr thông, on djnh xa hi và xây dirng, phát triên sir  nghip báo 
chi tren dja bàn tinh. 

2. Quan diem xây di.rng diy thão van bàn 

Vic xay dirng Nghj quy& Quy djnh ni dung, müc chi giâi thtrông Giái 
Báo chI tinh Quàng Trj phãi bâo dam tInh hgp hien, hçip pháp, barn sat các chü 
tnrang, dithng lôi cüa Dáng, chinh sách, pháp lut cüa Nhà nirôc, cüa tinh v 
hoat dng báo chI. Qua trInh xây dirng dr thâo Nghj quyt cüa HDND tinh phái 
thirc hin dung các quy djnh ye trInh t1r, thu titc, the thIrc ban hành vAn bàn theo 
quy djnh ti Lu.t Ban hành vAn bàn quy phm pháp 1ut và các vAn bàn quy 



3 

phm pháp 1ut hin hành; phñ hqp vOi tInh hInh thirc t cüa da phuong; bão 
dam tInh khã thi khi triên khai áp dung. 

III. QUA TR!NH XAY DTJ'NG D'I THAO VAN BAN 

Can cü tir tInh hInh thirc tá và d xut cüa các Co quan, don vj có lien 
quan, UBND tinh dã giao SO Thông tin và Truyên thông to chirc xây drng Nghj 
quyêt quy djnh ni dung, müc chi giâi thuOng Giài Báo chI tinh Quãng Trj 
(Cong van so 4541/UBND-KGVX ngày 20/9/2022 cza UBND tinh ye vic xdy 
dyng Nghj quyêt quy djnh m&c chi giái thwó'ng Giái Báo chI tinh Quáng Trj; 
COng van so 6560/UBND-TH ngày 22/12/2022 cia UBND tinh ye vic chudn bj 
n5i dung các k3) hQp HDND tinh khóa VIII näm 2023). 

Sau khi hoàn thành, SO Thông tin và Tmyn thông dã t chüc 1y kin 
gop ho so trInh HDND tinh ye Nghj quyêt quy djnh mirc chi giãi thuOng Giâi 
Báo chI tinh Quâng Tr dê lay kiên phãn bin xã hi cüa Uy ban Mt trn To 
quOc Vit Nam tinh; lay kiên gop cüa các SO, ban, ngành cap tinh, các co 
quan, don vj lien quan, UBND các huyn, thj xä, thânh phô. Dông thOi, to chüc 
däng tâi toàn van dir thão TO trInh và dii thâo Nghj quyêt len Cong thông tin 
din tü tinh Quãng Trj dê các Co quan, to chirc, cá nhân gop kiên. 

Trên co sâ gop cüa các co quan, tt chirc, SO Thông tin và Truyên thông 
dã tong hçip, tiêp thu, giài trInh kiên tham gia gop , hoàn thin dir tháo TO 
trInh, dr thâo Nghj quyêt, dr thão Báo cáo dánh giá tác dng cüa Nghj quyêt và 
gi'ri SO Ti.r pháp thâm djnh theo quy djnh cüa Lut ban hành van ban quy phm 
pháp 1u.t. 

Trên co sO kt qua thrn djnh cüa SO Tu pháp tai  Báo cáo s 1 80/BC-STP 
ngày 03/02/2023, 50 Thông tin và Truyên thông dã tiêp thu, chinh l, hoàn thin 
di,r tháo TO trInh, di.r thão Nghj quyêt, d1r thão Báo cáo dánh giá tác dng cüa 
Nghj quyêt và trInh UBND tinh. 

Theo quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut, UBND 
tinh dã to chirc tháo lu.n tp the, bieu quyet theo da so v vic trInh dir thâo 
Nghj quyêt ra FIDND tinh; trInh lay kien thâm tra các Ban HDND tinh truOc 
khi trInh HDND tinh Khóa VIII, k' h9p thi 16. 

IV. BO CVC  VA NO! DUNG C BAN CUA DII THAO VAN BAN 

1. B cic 

Dr thão Nghj quy& Quy djnh mirc chi giái thuOng Giãi Báo chI tinh 
Quáng TrI gOm 5 Diêu: 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Diêu 2. Dôi ti.rçing áp ding 

Diêu 3. Quy djnh nti dung mOc chi giãi thi.rOng Giái Báo chI tinh Quãng Tn 

Diu 4. Ngun kinh phi thirc hin 

Diu 5. T chüc thuc hiên 



TM. UY BAN NHAN D 
CHU TICH 

Vô Van Htrng 

4 

2. Ni dung co' ban cüa dir thão van ban: Quy djnh ni dung, müc chi 
giãi thithng Giãi Báo chI tinh Quâng Trj do tinh Quãng Trj to chirc. Trong do 
quy djnh ci the mirc chi thuing cho các tác phâm dat  Giãi Báo chI tinh Quãng 
Trj së ducic cap Giây chirng nhn cho các tác giá, nhóm tác già và kern theo tiên 
thtthng nhu sau: 

Müc thithng cho giãi A: 12 triu dông; 

Müc thithng cho giãi B: 9 triu dng; 

Mirc tlur&ng cho giãi C: 6 triu dông. 

UBND tinh kInh trInh HDND tinh xem xét thông qua Nghj quyt Quy 
djnh müc chi giâi thir&ng Giài Báo chI tinh Quãng Trj./.9'%/ 

(Gzi kern theo Báo cáo dánh giá tác d(5ng chInh sách và Dit tháo Nghj 
quyêt cia HDND tin/i). 

Ncr! nhçin: 
- Nhtr trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Van hóa — Xa hi, HDND tinh; 
- Các Sec: TT&TT, Ttr phap; 
- Hi Nhà báo tinh; 
- CVP, các PVP; 
- Urn: VT, KGVX. 
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