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HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM 

HỘI NHÀ BÁO VĨNH PHÚC 

 

Số:  09/BC-HNB 

                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Vĩnh Phúc, ngày 26  tháng 12 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

 CÔNG TÁC HỘI NHÀ BÁO NĂM 2018,  

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019 

 

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt 

Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc đã 

đăng ký thi đua với Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc, Khối 

thi đua các Hội của tỉnh triển khai các hoạt động Hội năm 2018 đạt hiệu quả 

thiết thực, góp phần vào sự phát triển báo chí, nâng cao vị thế trong hệ thống 

chính trị địa phương. 

 

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2018 

I. Đặc điểm tình hình của đơn vị: 

1. Đặc điểm, tình hình: 

Hội Nhà báo Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 608/HNB ngày 

28/2/1997 của Hội Nhà báo Việt Nam “Về việc thành lập Hội Nhà báo tỉnh, công nhận 

hội viên và Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh”. 

* Cơ cấu tổ chức Hội Nhà báo Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

Ban Chấp hành gồm 7 người; trong đó: 02 đồng chí Chủ tịch Hội và Phó Chủ 

tịch Hội hoạt động kiêm nhiệm; 01 Phó Chủ tịch Thường trực Hội chịu trách nhiệm 

điều hành mọi công việc hàng ngày và hoạt động của Hội; 04 đồng chí ủy viên Ban 

Chấp hành ở các cơ quan: Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH Vĩnh Phúc, Hội Văn học - Nghệ 

thuật Vĩnh Phúc, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc.  

Thường trực và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh tính đến ngày 01/10/2018 có 4 

cán bộ nhân viên. 

Tổng số hội viên đến tháng 10 năm 2018 làm việc tại Hội và các cơ quan báo chí 

là 194 người. Trong đó:  

+ Chi hội Nhà báo Đài PT - TH Vĩnh Phúc:                      78 hội viên 

+ Chi hội Nhà báo Báo Vĩnh Phúc:     88 hội viên 

+ Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc:   11 hội viên 

+ Chi hội Nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông :   10 hội viên 
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+ Chi hội Nhà báo Văn phòng đại diện các báo, tạp chí 

Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc:     7 hội viên 

* Từ ngày 01/9/2018, thực hiện Quyết định số 1955-QĐ/UBND ngày 24 

tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ủy quyền cho các cơ quan, 

đơn vị quản lý một số tổ chức Hội cấp tỉnh, Báo Vĩnh Phúc được UBND tỉnh ủy 

quyền quản lý Hội Nhà báo tỉnh. 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2018: 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành: 

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Hội Nhà báo Việt Nam về thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác nghiệp vụ 

và xây dựng Hội hàng năm đối với tập thể Hội, các chi hội Nhà báo và hội viên. 

Thường trực và Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai tới các chi hội 

nhà báo trực thuộc các chương trình công tác Hội, các phong trào thi đua, phát huy vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo. 

Thường trực và Ban Chấp hành Hội Nhà báo làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện Chỉ thị 37/CT-TƯ ngày 18/3/2004 của Ban Bí 

thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt 

Nam trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc tham gia vào các hoạt 

động quản lý, chỉ đạo báo chí của tỉnh, tổ chức triển khai Luật Báo chí 2016 và 10 

điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. 

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo các chi hội nhà báo trực thuộc quán 

triệt tới toàn thể hội viên Kết luận số 23-NQ/TW ngày 22/11/2017 về tăng cường chỉ 

đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc đẩy lùi sự suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 

hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban  MTTQ tỉnh về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Nghị quyết 

TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

2. Hoạt động củng cố, xây dựng tổ chức Hội: 

Hội Nhà báo tỉnh đã hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy sau Đại hội 

lần thứ VII nhiệm kỳ 2016 - 2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên BCH 

Hội và ban hành chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc của Thường 

trực, BCH Hội Nhà báo tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo các chi hội nhà báo trực thuộc tổ 

chức rà soát đánh giá tổ chức hội, hội viên, làm hồ sơ đề nghị kết nạp 13 hội viên mới, 

nâng tổng số hội viên tới thời điểm tháng 10 năm 2018 là 194 hội viên. 

Hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn 

phòng đại diện các báo Trung ương tại Vĩnh Phúc triển khai nghiêm túc Quyết định số 
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979-QĐ-HNBVN vê sinh hoạt hội viên là phóng viên thường trú của các cơ quan báo 

chí tại địa phương. 

 

3. Kết quả thực hiện công tác Hội năm 2018: 

a. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho hội viên: 

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

cho hội viên các chi hội. Trong các buổi giao ban báo chí hàng tháng tại Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy, Thường trực Hội đề nghị lãnh đạo các cơ quan báo chí quan tâm tới 

giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; cử phóng viên, biên tập viên tham dự các 

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam 

tổ chức; đồng thời định hướng những nhiệm vụ và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo 

đức nghề nghiệp cho hội viên thông qua các nội dung thông tin trên đặc san Người 

làm báo Vĩnh Phúc xuất bản hàng quý. 

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã chỉ đạo các chi hội nhà báo trực thuộc quán 

triệt tới toàn thể hội viên Kết luận số 23-NQ/TW ngày 22/11/2017 về tăng cường chỉ 

đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc đẩy lùi sự suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 

hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban  MTTQ tỉnh về đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Nghị quyết 

TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Cùng với tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm chuyên môn các cơ quan báo 

chí, Hội Nhà báo tỉnh bạn, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ các chi hội 

Nhà báo trực thuộc tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan báo 

chí cử 20 lượt hội viên, phóng viên tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng viết báo, làm 

chương trình phát thanh, truyền hình hiện đại. 

b. Hoạt động tuyên truyền xuất bản:  

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo các chi hội Nhà báo tập trung tuyên 

truyền có định hướng về các ngày lễ, ngày kỷ niệm của tỉnh và đất nước, Hội Nhà 

báo Việt Nam; hoạt động điều hành của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh về phát triển 

kinh tế xã hội, đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Tuyên truyền 

đậm nét kỷ niệm 68 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 - 12/2/2018), kỷ 

niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), kỷ 

niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), kỷ 

niệm 68 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2018), kỷ 

niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), kỷ niệm 

128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)…, đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình Quốc gia 
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xây dựng Nông thôn mới, những chính sách an sinh xã hội các các địa phương trong 

tỉnh.  

Chất lượng các tác phẩm báo chí của hội viên được nâng lên rõ rệt, trong đó 

có nhiều tác phẩm mang lại hiệu ứng xã hội tốt, định hướng dư luận tích cực, nêu 

được các vấn đề nổi cộm đề xuất các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo giải quyết 

nhằm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh và Ban biên tập ra 02 tập san Người làm báo 

Vĩnh Phúc số 40, 41 trong năm 2018. Tập san số 40 chào mừng Xuân Mậu Tuất 

2018 khổ 20,5 x 29cm, 48 trang. Tập san số 41 chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày 

Báo chí cách mạng Việt Nam, in 38 trang. Nội dung cũng như hình thức trình bày 

của các tập san ngày càng hoàn thiện. Tập san tuyên truyền theo chủ đề: hoạt động 

báo chí cả nước và Hội Nhà báo các tỉnh, thành; trao đổi nghiệp vụ, báo chí với kinh 

tế xã hội, văn hóa văn nghệ. Mỗi Tập san in 500 cuốn phát hành đến 62 Hội Nhà báo 

các tỉnh, thành phố trong cả nước; lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở 

ban ngành đoàn thể và toàn thể hội viên các chi hội Nhà báo trực thuộc. Tập san còn 

gửi tới Thư viện tỉnh, Ban Tuyên giáo, Đài truyền thanh các huyện, thành phố, thị 

xã, các cơ sở vùng sâu vùng xa (thuộc các huyện) phục vụ nhu cầu thông tin của 

nhân dân. 

c. Tổ chức, tham gia Hội Báo toàn quốc, các Hội báo xuân: 

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PT-TH Vĩnh 

Phúc, Báo Vĩnh Phúc, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Vĩnh 

Phúc 2018 tại Văn Miếu Vĩnh Phúc. Tiếp theo thành công tại Hội báo xuân 2017 tổ 

chức tại Trung tâm Lễ hội Tây Thiên, Ban Tổ chức Hội báo xuân của tỉnh mạnh dạn 

đổi mới, tổ chức Hội báo xuân tại Văn Miếu nhằm tôn vinh các thành tựu của báo 

chí tỉnh nhà, tôn vinh văn hóa đọc, văn hóa nghe nhìn, văn hóa khoa bảng…Hội báo 

xuân Vĩnh Phúc 2018 thu hút số lượng lớn bạn đọc thưởng lãm. Đặc biệt, Hội Báo 

xuân Vĩnh Phúc 2018 đã tuyên truyền đậm nét thành tựu báo chí và thành tựu phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quảng bá có hiệu quả về tiềm năng phát triển du lịch 

và thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc. Hội báo Xuân Vĩnh Phúc 2018 có 7 gian trưng 

bày, thu hút sự tham gia của tất cả các cơ quan báo chí trong tỉnh. Trong khuôn khổ 

Hội báo xuân Vĩnh Phúc 2018, Câu lạc bộ Nhà báo nữ đã tổ chức Hội thảo: “Nữ nhà 

báo trong thời kỳ hội nhập” nhằm làm phong phú thêm ngày hội lớn của báo giới 

tỉnh nhà. Kết thúc Hội báo Xuân, Ban Tổ chức đã tổng kết rút kinh nghiệm đề ra 

phương hướng nhiệm vụ tổ chức Hội báo Xuân năm 2019; trao thưởng cho các gian 

trưng bày tại Hội báo Xuân năm 2018. 

Cùng với việc tổ chức Hội báo Xuân tại địa phương, Hội Nhà báo tỉnh đã 

tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban 

Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
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Du lịch, Bộ Tài chính và UBND thành phố Hà Nội tổ chức tại Hà Nội từ ngày 16 

đến 18/3/2018; tham gia một gian trưng bày tại Hội báo xuân Phú Thọ - Mậu Tuất 

2018 tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa trao 

đổi, quảng bá, tôn vinh những thành tựu báo chí tỉnh Vĩnh Phúc ra ngoài tỉnh bạn, 

góp phần giao lưu, học hỏi từ đó thúc đẩy các hoạt động báo chí của tỉnh nhà cũng 

như báo chí các tỉnh thành. 

d. Tổ chức Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII năm 2018, thực hiện 

Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao và phát động hội viên tham gia 

các cuộc thi viết của Trung ương, của tỉnh: 

Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc hàng năm là một hoạt động thiết thực của Hội 

Nhà báo và các cơ quan phối hợp nhằm động viên cổ vũ phong trào thi đua sáng tạo 

tác phẩm báo chí chất lượng cao viết về Vĩnh Phúc trong thời kỳ đổi mới và hội 

nhập Quốc tế của các Nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa 

phương. Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII năm 2018 có ý nghĩa thiết thực 

chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, đất nước; là ngày hội của những người 

làm báo tỉnh nhà thi đua sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần 

nâng cao chất lượng báo chí Vĩnh Phúc nói riêng và báo chí cả nước nói chung.  

Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII năm 2018 thu hút gần 200 tác giả tham 

gia với nhiều bài viết mang tính phát hiện, khai thác các chủ đề đưa đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, những vấn đề được dư luận xã 

hội quan tâm. Hội đồng Giải báo chí tỉnh và các Tiểu ban chấm điểm đã xét chọn 

vòng chung khảo các tác phẩm báo chí của các hội viên Nhà báo, cộng tác viên các 

cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, thống nhất trao 31 giải thưởng cho các 

tác giả, nhóm tác giả dự thi ở 5 loại hình báo chí đạt giải A, B, C, Khuyến khích, 

trong đó có 04 giải A, 07 giải B, 09 giải C, 11 giải Khuyến khích. Đây là Giải báo 

chí có chất lượng tác phẩm tham gia vượt trội so với những năm trước, có nhiều tác 

phẩm mang tính phát hiện, định hướng dư luận xã hội.  

Thường trực và Ban Chấp hành Hội đã tổ chức phát động và tiến hành việc 

chấm, xét chọn các tác phẩm báo chí xuất sắc của hội viên các chi hội Nhà báo năm 

2018 theo Đề án 650 của Chính phủ về hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng 

cao giai đoạn 2016 - 2020 và theo Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam. Chất 

lượng các tác phẩm giữ ở múc ổn định so với năm 2017, số tác phẩm về đề tài học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tăng so với những năm 

trước, đạt tỷ lệ 35%. Năm 2018, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc đã hỗ trợ 56 tác phẩm báo 

chí chất lượng cao với kinh phí 71.000.000 đồng (Bảy mươi mốt triệu đồng), vượt 

11% so với tỷ lệ Trung ương quy định. 

Hội phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí phát động, tạo điều kiện cho hội 

viên tham gia các cuộc thi viết của Trung ương, của tỉnh, bắt đầu đã có sự đầu tư thời 

gian, tâm sức, lựa chọn chủ đề. Hội viên các chi hội đã có gần 40 tác phẩm tham gia 
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Giải Búa liềm vàng các cuộc thi viết ở Trung ương, hội viên chi hội Đài PT-TH đã có 

3 tác phẩm đạt giải tại Liên hoan phát thanh và Liên hoan truyền hình toàn quốc năm 

2018, trong đó có 1 Huy chương Bạc. 

e. Về các công tác xã hội: 

Trong năm 2018, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã triển khai tới các chi hội 

nhà báo trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện mang ý nghĩa nhân văn 

thiết thực, Hội viên các chi hội Nhà báo đã tích cực tham gia quyên góp, vận động 

quyên góp tổng số trên 300 triệu đồng giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách, 

đồng bào gặp thiên tai, trong đó tiêu biểu là hội viên chi hội Báo Vĩnh Phúc là nòng 

cốt đóng góp, vận động đóng góp trên 250 triệu đồng, hội viên chi hội Đài PT-TH 

tỉnh cùng CBCNV cơ quan đóng góp 85 triệu đồng. 

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lá lành đùm lá rách. Nhân kỷ 

niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ 

Việt Nam, Ban Chấp hành và Văn phòng Hội đã thăm hỏi, động viên thân nhân 02 

gia đình liệt sĩ: nhà báo liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc tại thị xã Phúc Yên, liệt sĩ Nguyễn 

Văn Quảng tại huyện Sông Lô. Bên cạnh đó, Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh ủng hộ 

Quỹ phòng chống thiên tai, Ngày vì người nghèo, ủng hộ tết vì người nghèo… số 

tiền trên 3.000.000 đồng. Đặc biệt, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với 

Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Quế (huyện Sông Lô) tiến hành tôn tạo nghĩa 

trang liệt sĩ xã Đồng Quế - nơi có phần mộ của liệt sĩ, nhà báo Hoàng Lộc. Thường 

trực Hội Nhà báo tỉnh đã kêu gọi, vận động toàn thể hội viên nhà báo các cơ quan 

báo chí, các cá nhân, tổ chức hảo tâm số tiền là 95.000.000 đồng để tu bổ, tôn tạo 

nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Quế. 

g. Về công tác thi đua khen thưởng: 

Trong năm 2018, Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nhà báo tỉnh  đã đề 

nghị Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong 

công tác Hội và phong trào thi đua năm 2018. Kết quả, Hội Nhà báo Việt Nam 

đã tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo Vĩnh Phúc và 02 cá nhân hội viên Hội Nhà 

báo tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Trong năm, 

Hội đồng thi đua khen thưởng Hội Nhà báo tỉnh đã xem xét, đề nghị Chủ tịch Hội Nhà 

báo tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể chi hội và 19 cá nhân hội viên có thành tích xuất 

sắc về hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2018.  

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và 93 năm Ngày 

Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đợt rà soát 

đánh giá tổ chức hội, hội viên, làm hồ sơ đề nghị kết nạp 13 hội viên mới và xét tặng 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 10 nhà báo có nhiều cống hiến. 

Thường trực Hội Nhà báo đã phát động tới toàn thể hội viên tích cực hưởng ứng 

các cuộc thi báo chí: Giải Báo chí Quốc gia về Xây dựng Đảng, Giải báo chí Quốc gia 

về phòng chống tham nhũng, lãng phí; cuộc thi viết về đề tài xóa đói giảm nghèo bền 
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vững giai đoạn 2016 - 2021, Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII năm 2018, Cuộc 

thi Báo chí với chủ đề Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vào cuộc sống 

năm 2018… Cũng trong năm 2018, Thường trực Hội Nhà báo Vĩnh Phúc triển khai 

tới các chi hội nhà báo bình chọn tác phẩm tham gia cuộc thi báo chí viết về xây 

dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” lần III năm 2018, cuộc thi Quốc gia báo chí viết về 

An toàn giao thông…Thông qua tham gia các cuộc thi, hội viên nhà báo, các phóng 

viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã thi đua, đẩy mạnh sáng tạo tác phẩm báo chí 

chất lượng cao, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí Vĩnh Phúc. 

Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã tham gia các hoạt động thi đua của Khối thi 

đua các Hội năm 2018; ký giao ước thi đua với 15 Hội, thực hiện Quy chế hoạt động 

của Khối thi đua năm 2018; tham gia các hoạt động của Cụm thi đua Hội Nhà báo 

các tỉnh miền núi Tây Bắc; đăng ký thi đua với 6 Hội Nhà báo trong cụm; phấn đấu 

hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2018; phát động đợt thi đua chào mừng 68 năm 

Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 

70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Công tác thi đua của Hội đã được hướng dẫn tới các chi hội Nhà báo trực 

thuộc; yêu cầu các chi hội tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội 

Nhà báo tỉnh để đánh giá bình xét theo quy định; triển khai thi đua tới hội viên thực 

hiện tốt 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp Người làm báo Việt Nam, nhiệm vụ 

tuyên truyền của đơn vị năm 2018.  

h. Về công tác đối ngoại: 

Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Hội Nhà báo Việt Nam, trong 

năm 2018, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu 

Hội Nhà báo Lào từ ngày 15/11 đến ngày 17/11/2018. Đây là hoạt động quốc tế, 

không chỉ nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động báo chí mà còn giúp quảng 

bá, giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.  

III. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đảng Nhà nước giao  

- Năm 2018, Hội Nhà báo tỉnh chưa được thực hiện cơ chế tỉnh đặt hàng 

nhiệm vụ và giao nhiệm vụ, vẫn thực hiện kinh phí khoán, Hội được cấp 50% kinh 

phí hoạt động so với năm 2017. 

- Mặc dù kinh phí hoạt động hạn chế nhưng Hội Nhà báo tỉnh vẫn tổ chức 

thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ  được quy định trong  Điều 8 Luật Báo chí hiện hành 

(Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; Ban hành và tổ chức thực hiện quy 

định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Tham gia ý kiến xây dựng chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí, văn bản quy phạm pháp 

luật về báo chí; Tham gia thẩm định sản phẩm báo chí khi có yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho 
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hội viên;  Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về báo chí; Tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật về báo chí; thực hiện các 

hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật; Tổ chức giải báo chí để tôn 

vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, có hiệu quả 

xã hội tích cực); Quyết định số 722/QĐ/TU ngày 27/3/2012 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh trong tổ chức các hoạt động báo chí 

(Hàng năm Hội Nhà báo chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin 

và Truyền thông, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tổ chức Hội Báo xuân, 

Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, các hoạt động này đều phải hạn chế, cắt 

giảm quy mô. 

VI.  ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Ưu điểm: 

Năm 2018, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn  

thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra đạt hiệu quả thiết thực, có nhiều đổi mới, 

hướng về cơ sở, xây dựng các chi hội làm hạt nhân của công tác Hội, từng bước chia 

sẻ trách nhiệm tổ chức các hoạt động của Hội với cơ quan Thường trực Hội Nhà báo 

tỉnh. Thường trực Hội phối hợp tốt với các cơ quan báo chí trong việc giáo dục 

chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 

trị, tuyên truyền có định hướng các sự kiện, hoạt động điều hành của Tỉnh ủy - 

HĐND - UBND tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong năm, 

không có hội viên Nhà báo nào vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp. 

2. Hạn chế: 

- Văn phòng Hội có nhiều đổi mới trong hoạt động nhưng chất lượng một số 

công việc chưa cao.  

- Việc duy trì hoạt động hành chính cơ quan Thường trực Hội gặp khó khăn, 

Hội không bố trí được bảo vệ cơ quan nên  việc bảo đảm an ninh trật tự cơ quan tiềm 

ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. 

- Hoạt động tập huấn nghiệp vụ, tổ chức cho hội viên, thành viên các câu lạc 

bộ tham gia các chuyến đi thực tế để trau dồi, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ giảm 
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so với những năm trước đây. Tập san Người làm báo Vĩnh Phúc - diễn đàn trao đổi 

nghiệp vụ, tâm tư, nguyện vọng của hội viên giảm từ 4 số/năm còn 2 số/năm. 

- Việc quan tâm đời sống, quyền lợi vật chất cho hội viên, cán bộ làm công tác 

hội ở cơ sở hạn chế so với những năm trước đây: Hội phải cắt giảm chế độ quà tặng, 

phần thưởng cho hội viên trong các đợt thi đua, nhân dịp Tết  Nguyên Đán, Ngày 

Báo chí Cách mạng Việt Nam, cắt giảm chế độ hỗ trợ điện thoại cho các đồng chí 

BCH, thư ký các chi hội. 

- Ban Thư ký các chi hội Nhà báo chưa đề xuất được nhiều với lãnh đạo các cơ 

quan báo chí hỗ trợ hội viên tham gia các hoạt động Hội cũng như chưa có nhiều đề 

xuất với Ban Chấp hành Hội để đổi mới và phát triển các hoạt động của Hội Nhà báo. 

Hoạt động của nhiều chi hội chưa sôi nổi, một số chi hội chưa bám sát để hoàn thành 

nhiệm vụ trong chương trình công tác BCH Hội đã đề ra. 

- Chất lượng tham gia giải báo chí và các cuộc thi báo chí của Trung ương và 

tỉnh chưa có sự bứt phá. 

- Còn có một số hội viên chưa nhiệt tình với công tác Hội, ý thức tham gia các 

hoạt động tập thể của một số hội viên chưa cao. 

3. Nguyên nhân: 

- Nguồn kinh phí hoạt động của Hội năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn, chưa 

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong giai đoạn hiện nay. Là năm bước 

đầu thực hiện tự chủ 50% các hoạt động của Hội, do hoạt động trong lĩnh trong lĩnh 

vực báo chí, văn hóa xã hội rất khó tạo ra nguồn kinh phí nên Hội phải cắt giảm 

nhiều hoạt động. 

- Các đồng chí thư ký, ủy viên ban thư ký các chi hội phải dành nhiều thời 

gian cho công việc chuyên môn với yêu cầu và áp lực ngày càng cao. 

PHẦN II 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019 

Phát huy những kết quả đã đạt được về hoạt động nghiệp vụ - xây dựng Hội năm 

2018, Hội Nhà báo Vĩnh Phúc xây dựng nhiệm vụ công tác Hội năm 2019 triển khai tới 

5 chi hội Nhà báo trực thuộc.  

1. - Hội Nhà báo tỉnh tập trung chỉ đạo các chi hội Nhà báo trực thuộc, các câu 

lạc bộ Nhà báo phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Nội 

dung thi đua: bám sát nhiệm vụ của tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam; phát động thi đua 

ngay từ tháng đầu năm chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của tỉnh và đất nước năm 2019; 



 10 

chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, kỷ niệm 94 năm 

Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam… 

   - Tiếp tục phát động tới các chi hội nhà báo, các hội viên hưởng ứng các phong 

trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao: Đưa Nghị quyết của Đảng vào 

cuộc sống, các giải báo chí Quốc gia do Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ngành tổ 

chức, phát động… 

2. Hội Nhà báo phối hợp với các cơ quan báo chí giáo dục chính trị tư tưởng 

cho hội viên Nhà báo; đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh, thực hiệm nghiêm túc 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm 

báo; tiếp tục chỉ đạo các chi hội, hội viên phối hợp với các cơ quan báo chí trong 

tỉnh thực hiện tốt Luật báo chí năm 2016.  

3. Thường trực và Ban Chấp hành Hội đổi mới, tìm hướng đi phù hợp trong 

việc tổ chức các hoạt động Hội để phù hợp với tinh thần Đề án 01 của Tỉnh ủy trong 

thời gian tới.  

4. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, mở các lớp tập huấn nhằm nâng 

cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin và truyền 

thông thời kỳ đổi mới và hội nhập. 

5. Thường trực và Ban Chấp hành Hội đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng 

các ấn phẩm Hội Nhà báo tỉnh phát hành: Tập san “Người làm báo Vĩnh Phúc”, các 

cuốn sách “Tác phẩm báo chí chọn lọc”, “Tác phẩm báo chí xuất sắc”. 

6. Thường trực và Ban Chấp hành Hội tiếp tục triển khai tới các chi hội nhà 

báo trực thuộc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội từ thiện mang ý nghĩa 

thiết thực, hiệu quả. 

PHẦN III 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn việc sử dụng, 

quản lý tài sản, cơ chế hoạt động, hạch toán tài chính đối với các Hội được ủy quyền 

cho các sơ,ngành, cơ quan đơn vị quản lý theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 

24/8/2018 của UBND tỉnh. Thời gian qua, các đơn vị đều lúng túng trong việc thực 

hiện các nội dung này, đặc biệt là việc báo cáo nhiệm vụ với UBND tỉnh cho năm 

sau và xin kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao, sở tài chính có hướng dẫn 

nhưng các sở ngành, cơ quan phối hợp lại không thống nhất quan điểm gây khó khăn 

cho các Hội phải báo cáo đi báo cáo lại nhiều lần qua nhiều đơn vị, nhiều quy trình 

rất phiền hà. 

- Đối với Hội Nhà báo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Hội được Đảng, 

Nhà nước quy định và đề xuất của Hội, hàng năm UBND tỉnh có thể giao nhiệm vụ 

hoặc đặt hàng nhiệm vụ phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh và khoán 

kinh phí cho Hội thực hiện. Thực tế, Hội Nhà báo tỉnh đang được thực hiện Đề án 
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650 của Chính phủ về hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao theo hình thức đặt 

hàng nhiệm vụ rất hiệu quả, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 18( NQTW6 -

khóa XII). 

- Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của các Hội 

theo tinh thần Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 

và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị UBND tỉnh xem xét kỹ những ưu 

điểm, hạn chế, những vấn đề còn bất cập đối với từng Hội để có sự điều chỉnh phù 

hợp.  

Nơi nhận:  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban Công tác Hội - HNBVN; 

-Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ; 

- Trưởng Khối thi đua các Hội của tỉnh; 

- Lưu VP Hội NB. 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

      PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

(đã ký) 

 

 

Triệu Thị Thanh Bình 

 

 

 


