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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 29 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH
Xuất bản Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-BCĐ ngày 12/12/2017 của Ban Tổ chức Kỷ
niệm các ngày lễ lớn huyện Châu Thành, về tuyên truyền và tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/194422/12/2017), 28 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017),
Tết Dương lịch và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018”;
Căn cứ Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch
UBND huyện về việc thành lập Ban Biên tập đặc san Xuân năm 2018;
Căn cứ Công văn số 737/STTTT-TTBCXB ngày 18/12/2017 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang về việc xuất bản bản tin và bản tin
Xuân tham gia Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Mậu Tuất năm 2018;
Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Biên tập Đặc san
Xuân huyện Châu Thành năm 2018 (sau đây viết tắt là Ban Biên tập) xây dựng
Kế hoạch xuất bản Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018 với những nội dung cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018 của huyện xuất bản chào mừng kỷ
niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết cổ truyền của dân tộc;
tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách, các hoạt động của địa phương.
Qua đó, tuyên truyền, củng cố niềm tin của nhân dân trong huyện đối với sự
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý chí tự lực, tự
cường, thi đua chung sức xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng phát triển.
Xuất bản Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018 để nhằm tham gia Hội báo
Xuân, triển lãm sách, triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh thành tựu Xuân Mậu Tuất
2018 do tỉnh tổ chức.
2. Yêu cầu:
Nội dung phải gắn với sự kiện chính trị, khái quát được những thành tựu,
kết quả đạt được; phản ánh, cung cấp những thông tin thiết thực trên các lĩnh
vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính
quyền của huyện Châu Thành năm 2017 và định hướng phát triển những năm

tiếp theo theo tinh thần Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND và kế hoạch của
UBND huyện. Hình thức thể hiện đẹp, nội dung phong phú, sinh động, thu hút
người đọc.
II. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ, THỂ LOẠI
1. Nội dung chủ đề:
Nội dung ấn phẩm không vi phạm các quy định của Luật Xuất bản năm
2012; Luật Báo chí năm 2016; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.
Nội dung ấn phẩm phải có đủ những mảng đề tài chính như sau:
(1) Đề tài về Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh: chiếm
15%/tổng số tin, bài
- Vai trò, lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam
gắn với lịch sử và truyền thống của Đảng bộ địa phương, đơn vị; kết quả phong
trào thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gương sáng của tập thể Chi
bộ, cá nhân đảng viên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả về học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...
(2) Đề tài về mùa Xuân, Tết cổ truyền dân tộc, kỷ niệm 50 năm cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968: chiếm 30%/tổng số tin,
bài.
(3) Đề tài về nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị: chiếm
40%/tổng số tin, bài.
Những nhiệm vụ chính trị tiêu biểu, những sự kiện nổi bật của huyện,
thành tích tiêu biểu năm 2017 của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt,
phản ánh những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, triển vọng và hình ảnh về đất
nước, con người của Châu Thành năm 2018 và những năm tiếp theo.
(4) Sáng tác mới về đề tài xuân dân tộc có ý nghĩa giáo dục về tình yêu
quê hương, tình yêu biển đảo làm tăng sự phong phú của ấn phẩm (chiếm 15%
tổng số tin, bài).
2. Thể loại:
- Loại hình báo chí: Chính luận, phỏng vấn, phóng sự, ký sự, bút ký, bài
phản ánh, nghiên cứu, ảnh báo chí ….
- Loại hình sáng tác văn học nghệ thuật: Ký, truyện ngắn, tùy bút, tiểu
phẩm, kịch ngắn, thơ, ảnh nghệ thuật, tân nhạc, cổ nhạc, câu đối,…
Các bài viết phản ánh về thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn
hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền của huyện trong
năm 2017…
3. Ma kết Bản tin:
- Bìa (trang 1 Bản tin):
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+ Phần trên đề chữ “BẢN TIN”, tên của bản tin đặt dưới hoặc sau chữ
“BẢN TIN”, tên cơ quan, tổ chức xuất bản và ngày, tháng, năm xuất bản bản tin
dưới tên của Bản tin.
+ Trang trí Bìa của Bản tin: Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoặc
ảnh thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của
huyện phù hợp với chủ đề bản tin.
- Từ trang 2 của Bản tin: là những tin, bài của Bản tin. Những trang đầu là
tin, bài có nội dung phản ánh khái quát về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính quyền của huyện.
Những trang kế tiếp gồm những tin, bài, hình ảnh hoạt động của các cơ quan,
đơn vị và cá nhân, được bố trí, sắp xếp, biên tập phù hợp theo từng lĩnh vực.
- Phần cuối của trang cuối bản tin ghi số, ngày, tháng, năm của giấy phép
xuất bản, nơi in, số lượng, kỳ hạn xuất bản, người chịu trách nhiệm xuất bản.
4. Hình thức thể hiện, thời gian phát hành:
- Tên bản tin: Châu Thành đổi mới và phát triển
- Số lượng phát hành: 500 cuốn.
- Khuôn khổ: 19cm x 27cm.
- Số trang dự kiến: 32 - 64 trang (cả bìa).
- Cách thức trình bày: Tin, bài phải đảm bảo có từ 1 đến 2 hình ảnh minh
họa và phải nêu rõ thông tin (tên bài, tác giả, địa chỉ và số điện thoại nếu tác giả
là cá nhân không công tác trên địa bàn). Định dạng cỡ chữ 14, font chữ Time
New Roman (định dạng trang theo chuẩn 2-2-2.5-1.5) và được đánh máy rõ
ràng.
- Thời gian các đơn vị nộp tin, bài: Ban Biên tập nhận tin, bài (kèm theo
ảnh) kể từ ngày phát hành Kế hoạch đến hết ngày 15/01/2018 tại Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện (thông qua đ/c Võ Thanh Tuấn (các đơn vị gửi tin, bài
thông qua 2 hình thức: gừi văn bản giấy và file mềm vào địa chỉ Email:
phongvhttchauthanh11@gmail.com).
Điện thoại liên hệ: 02933.948.536 hoặc 0907.770.577 (đ/c Tuấn)
- Thời gian xuất bản, phát hành: Trong tháng 01/2018.
- Địa chỉ phát hành: Thường trực: Huyện ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN huyện; Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy, HĐND,
UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; gia đình chính sách, người có công về dự
họp mặt Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
5. Phương thức tác nghiệp:
- Thông tin phản ánh trong bài cần đảm bảo sự khách quan, chính xác,
trung thực và đầy đủ. Ngôn ngữ của bài viết thể hiện đúng phong cách của báo
chí hoặc văn phong sáng tác đảm bảo người đọc dễ hiểu, dễ tiếp thu. Không sử
dụng văn phong hành chính (sao chép báo cáo).
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- Khuyến khích các tác phẩm có tính sáng tạo và phát hiện cái mới; các
tác phẩm sử dụng ảnh đẹp, phù hợp với chủ đề ấn phẩm và bài viết.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy xét duyệt nội dung các tin, bài.
2. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách
nhiệm về tin, bài của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan,
đơn vị thực hiện; tổ chức thu nhận các tin, bài, ảnh; lên ma kết, xin cấp phép
xuất bản, hợp đồng in ấn, phát hành Bản tin; lập dự trù kinh phí gửi Phòng Tài
chính - Kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm VHTT-TT phân công bộ phận
Thư viện theo dõi và có sự chuẩn bị tốt cho công tác tham gia Hội thi Ấn phẩm
Xuân tỉnh Hậu Giang năm 2018.
4. Giao Đài Truyền thanh chịu trách nhiệm viết tin, bài (kèm theo hình
ảnh minh họa) và chỉnh lý nội dung, hình thức các tin, bài cho phù hợp với thể
loại, phong cách báo chí.
5. Đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia viết tin,
bài (mỗi đơn vị phải có ít nhất 01 bản tin, bài trở lên) về thành tích tiểu biểu, nổi
bật và định hướng phát triển của ngành, đơn vị mình (có số liệu cụ thể).
6. Trung tâm VHTT-TT: Chỉ đạo Thư viện theo dõi, bám sát kế hoạch và
thể lệ Hội thi Ấn phẩm Xuân tỉnh Hậu Giang năm 2018. Có sự chủ động trong
công tác nộp ấn phẩm về Thư viện tỉnh đúng thời gian và số lượng theo quy định
của Hội thi.
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định kinh phí, trình Thường trực
UBND huyện xem xét, quyết định.
8. Đối với các xã, thị trấn viết theo nội dung gợi ý của Ban biên tập. Bên
cạnh đó, UBND các xã, thị trấn có kế hoạch trưng bày các hình ảnh, ấn phẩm
Xuân Mậu Tuất năm 2018 phục vụ nhu cầu tham quan và xem ấn phẩm của
người dân địa phương.
Trên đây là Kế hoạch xuất bản Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018. Đề
nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt tinh thần nội dung Kế
hoạch này./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQ huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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