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UY BAN NHAN DAN CONG  HOA XA 1191 CHU NGHiA VIT NAM 
THI xA CIA LO Dc 1p - Tir do - Hmnh phüc 

S OZ'YUBND  - VHTT 
V/v tham gia Lien hoan Truyn thanh Co sâ 
tuyên truyên ye ATGT tinh Ngh An näm 2022 

Cil.ea La, ngay,/ tháng 8 nàrn 2022 

KInh giri: 
- Uy ban nhân dan các phumg; 
- Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xã, 

Thirc hin Kê hoch so 36/KH-UBND ngày 27/5/2022 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic t chrc lien hoan truyn thanh Co s& tuyên truyên ye An toàn 

giao thông tinh Ngh An nãm 2022. D chun bj t& các ni dung tham gia lien 

hoan dáp ng v cht 1ung và s lucmg tác phrn dii' thi theo diing quy djnh, 
UBNID thj xä Cira Là yêu cu: 

1. Tt Ca CáC phung trên dja bàn phãi tham gia day dü các ni dung lien 
hoan truyn thanh Co si tuyên truyn v ATGT tinh Ngh An näm 2022, môi 

phuèng phâi có tác phm tham gia & cà 02 th 1oui: Tác phm phát thanh, phát 

thanh trkrc tip. (Theo the lç cuç5c thi kern theo cong van nay,). 

2. Th&i gian np tác phrn dir thi tnthc ngày 05/9/2022. 

3. Dja dim np tác phâm: Trung tarn Van hóa, Th thao và Truyên thông 

thj xã Ciira Là - S 249, duè'ng Mai Thtic Loan, phuè'ng Nghi Thu, thj xa Cira 

Là. 

4. Giao cho Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông thj xã huó'ng 

din, h tra các phu&ng xây drng các tác phm dr thi theo diing ni dung the l 

ra; Tng hçp lira ch9n nhüng tác phâm xut sc d tham dr Lien hoan ti 

tinh. 

5. Giao phông Van hóa và Thông tin kim tra, don dc vic trin khai thirc 

hin cUa các phii&ng và báo cáo kt qua v UBND thj xã. 

Nhn du'ac cong van nay yêu cu UBND các phu&ng, Trung tarn Van hóa, 

Th thao và Truyn thông thj xa nghiêm tüc triên khai thrc hin./ 

Noi nhán: 
- Nhu trên; 
-TTThiu;YfHDNDthixã; 
- Chii tich, các P07 UBND thi xã; 
- PhCác phong, ban, don vj;(Th/h) 
- UBND các phô'ng;(Th/h) 
-LtiuVT. 
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Inh Long 

uc BAN NIIAN DAN CQNG HOA XA 1101  CHU NGHIA V1T NAM 
TINH NGHE  AN Dc Ip - Tçr do - Hinh phüc 

Sô:435 /QD-UBNID NghAn, ngâyO5tháng .-näm 2022 

QUYET DJNH 
Ban hành The I Lien hoan Truyn thanh co' s& tuyên truyên ye 

An toàn giao thông tinh Ngh An nm 2022 

UY BAN NHAN DAN TINH NGH AN 

Can cii' Lut To' chic chInh quyn dla  pluw'ng ngày 19/6/2015, Ludt tha 
dOi, bO sung int sO diêu ci'ia Lut to' chic Chinh phfi và Lut tO chic chInh 
quyén dja phitong ngày 22/11/2019; 

Can cic Ké hoach so' 332/KJ-I-UBND ngày 2 7/5/2022 cia UBND tinh ye 
viéc tO chá'c Lien hoan Truyn than/i cc s& tuyên truyên ye An toàn giao thông 
tinh Ngh An nãrn 2022; 

Thea d nghj cia Sà Thông tin và Truyn thông tii Ta trmnh so J041/17'r-
517&TT ngày 27/6/2022 ye vic Ban hành The i và Qu,vét djnh than/i 1p Ban 
To chtc, Ban Giám kháo, TO' Thu kj Lien hoan Truyên than/i cc só' tuyên truyén 
ye An toàn giao thOng tin/i Ngh An nàrn 2022. 

QUYET DTNH: 
{)iêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Th 1 Lien hoan Truyên 

thanh co' sâ tuyên truyn ye An toàn giao thông tinh Ngh An nãm 2022. 

Diu 2. Quy&t djnh có hiu hrc thi hành kê tü ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh; Giám doe các Si, ngành, do'n vj: 
Thông tin và Truyn thông, Tài ehInh, Giao thông vn tâi, Dài Phát thanh vâ 
Truyên hInh Nghê An, Báo Nghe Au, Van phông Ban An toàn giao thông tinh; 
Chü tch UBND các huyn, thânh ph, thi xä và các t6 chtrc, cá nhan Co lien 

quan chju trách nhirn thi hành Quyt djnh này./. 

1Viii nhân: 
- Nhu diu 3; 
- Uy ban ATGT Quôc gia (dé b/c); 
- Bô Thông tin và Truyên thông (dé b/c); 
- TT Tinh y, TT HDND tinh (dê b/c); 
- Chü tich, cãc PCT UBND tinh; 
- Ban Tnyên giáo Tinh Ciy; 
- Các PCVP UBND tinh; 
- UBND các huyn, thành ph6, th xã; 
- Luu: VT, TH (T). 
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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQ1 CHt NGHiA VIT NAM 
TINH NGH AN Dc 1p - Tiy do - Hnh phIic 

THELI 
Lien hoan Truyn thanh co' s& tuyên truyên ye 

An toàn giao thông tinh NgIi An näm 2022 
(Ban hành kern thea Quyt d•inl2 so' 193 5 /QD- UBND ngayOStháng nárn 2022 ci.a 

UBND tinh Ngh An) 

I. QUY DJNH CHUNG 
1. Ten gui, mic dich 

Ten goi: Lien hoan Truyn thanh co so tuyên truyên ye An toàn giao 
thông tinE Ngh An näm 2022. 

- Muc dIch: Nâng cao chat luong cong tác thông tin co sO; qua do, nâng 
cao nhn thrc cüa các thng lop nhân dan, các c.p chInh quyên ye tarn quan tr9ng 
cüa cong tác thông tin co sO trong vic thông tin tuyén truyên. 

2. Di tu'çrng, tác giã, sO llrQ'ng tác phm 
- DOi tugng: Các phu?mg, xâ, th tr.n trên dja bàn tinh Ngh An. 
- Tác giá tham gia gm: Thumg triic Dãng i.'iy phi trách Dài, Phó Chñ 

tich UBND phu trách Van xã, can bô van hóa thông tin; Ban biên tap, cong tác 
viên, can bô phu trách dài truyn thanh co sO, phát thanh viên co sO. 

- S luçing tác ph.m Va hInh thrc t chOc: Theo rnic 5, phân II ti Kê hoch 
so 332/KH-UBND ngày 27/5/2022 cüa UBND tinh v vic t chOc Lien hoan 
Truyn thanh co sO tuyen truyn v An toàn giao thông tinh Ngh An nãm 2022. 

3. Diu kiên tham dir Lien hoan 
- Tác phrn tham gia Lien hoan (bao gm cá hai ph.n thi tác phm phát 

thanh và k5 näng d9c phát thanh) duçc phát trên Dài truyn thanh co sO thuc 
tinh Ngh An t1r ngày 01/01/2022 dn ngày 01/9/2022. 

- Các tác phm không vi phm Th lê Lien hoan, bàn quyên Va CaC quy 
djnh khác cüa pháp 1u.t. 

- Chuong trInh, tác phtm phát thanh, phát thanh viên du thi tai  Lien hoan cap 
tinh là chuong trInh, tác ph.rn, phát thanh viên du9c UBND cap huyn la ch9n, 
cO tharn dir Lien hoan. 

- Không chAm các tác phm có yu t hu du (tho, tiêu phárn, câu chuyn 
van ngh, tap van, truyn ng&n, câu chuyn truyên thanh). 

- Tác phm chua tham gia du thi các giái báo chi hotc Lien hoan Phát 
thanh - Truyn hlnh ctp tinh trO len. 

- Tác phtrn dir thi Lien hoan phâi do don v tharn dlj trrc tiêp thirc hin hr 
cac cong vic: Thu thp dr lieu, ghi am, phOng vn, vit lOi bInh, biên t.p, dpc 
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phát thanh. 
- Tác phâm phàt thanh phãi có am thanh rO rang, tiêng nói nhân vt ting 

dng, am nhc darn bão chit hrong, hp dn (file am than/i thông nhát c?é cluôi nip3,). 
4. Quy dlnh  v sü' diing tac phm vã trách nhim cüa tác giã duy thi 
4.1. Quy am/i vt sfr dmg tácplzâni 
- Tác phâm dat  giãi vã tác phm tharn dir giâi không trã Ia  cho tãc giã. 

Ban T chirc drgc quyn sr dung d phuc vii cong tAc tuyên truyOn. 
- Bàn quyên tác phârn thuôc ye tao giã: Ban To chrc khOng chju ti-ách 

nhiêrn v nhtmg tranh chp quyn tác giá và các quyên lien quan. 
- Tác phrn dat  giâi nu vi pham quyn tác giá và các quyên lien quan 

theo quy dnh cüa pháp 1ut, Ban T chüc së quy& djnh không cong nIin giãi và 
thu hi giái thu&ng. 

4.2. Tráclz nhiin thu do'n v//ham gia Lien hoan 
- Thirc hin dung The l Lien hoan. 
- Chju trách nhiêm v quyn tác già, các quyn lien quan theo quy djnh 

cüa pháp lut. 
II. NOI DUNG vA HNH THIYC 
1. Tác phm tharn dir Lien hoan 
1.1. Vn3i dung 
Tác phm Truyn thanh Co sO có chit lu'cing cao ye tu tuOng, chinh trj, 

van hoá; dam bão tInh chInh xác, thuyM phc vâ có tác dung xã hi tot, ci thO: 
- Tuyên truyn, ph bin cáo chü truang, duyng lôi cüa Dáng, chInh sách, 

pháp luât ci:ia Nba ni.râc, các van bàn chi dao  cüa Üy ban An toàn giao thông 
Quc gia, B Giao thông 4n tài, Hii ding nhân dan tinh, liJy ban nhân dan tinh 
v cOng tao bão darn tr.t tir an toàn giao thông throng b, du&ng sat, thrOng thi:iy 
ni dja. 

- Tuyên truyn, phãn ánh kjp thai cac phong trào thi dua, gucrng din hmnh 
trong cong tác bâo darn trt tir an toàn giao thông; phé bInh, len an cáo hành vi 
vi pham pháp 1ut v trt tr an toàn giao thOng, nh.t là cáo hành vi tiêm an nguy 
co tai nin giao thông cao. 

1.2. Vthê1oai 
- Tao phâm phát thanh: 
+ Chucing trinh thng hcip vâi thOi hrcmg tM da 15 phiit (k ca cáo chucing 

trInh thrc hin tnrc tiêp). 
+ Các th l°ai khác gm: Tin t1rc, bài phàn ánh, phóng sr, guong ngixO'i 

tot vic tot, trao dM t9a dam, phóng vn, bInh 1un, chuyên 1un,...; thOi lucing 
m6i tao phrn không qua 10 phi:it. 

- Thi k näng phát thanh trirc tiêp tai Lien hoan vai thai gian tôi da 10 
phütlthi sinE. 
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2. Cãch thác, thôri gian gui hal, chIm và trao giãi tham dir & cp tinh 
2.1. Cách Iliac, thôi gian gui bài 
- Các don vj gui tác phm phát thanh thông qua các phuong tin hxu trir 

am thanh cfrng di dç5ng, USB, dia cD,..) kern thea vAn bàn phân Ru cüa tác 
phrn vâ g&i danh sách phát thanh viên kern phân lài dcc dir thi chuang trInh 
phat thanh trijc tip v c quan thiiông trirc Ban To chic cuc thi ti dja chi: S& 
Thông tin và Truyn thông, s 06, duôTlg Trân Huy Lieu, thành phô Vinh, tinh 
Ngh An (H Sc ghi rö tác phdm d4 thi Lien hoan truyén thanh co' s6 tuyên 
truyn v An toàn giao thông tinh Ngh An ;iãin 2022). 

- Ban To chic không chju trách nhim trong truông hp bài dir thi bi that 

lac khi glri qua duäng buu din. 
- Th&i gian nh.n tác phm bt du tr ngày 10/9/2022 dn ngày 30/9/2022. 
2.2. Thà'i gian chiJm và trac giái 
- Thi gian chm tác phâm dr thi cp tinh: Tháng 10/2022. 
- Thui gian chm k nãng phát thanh trixc tip: Tháng 11/2022. 
- Tong kt và trao giãi: Tháng 11/2022. 
III. TO CHUC THVC HIN 

A fl F 1. Thanh lap Ban To chtrc, Ban Giam khao, To Thu ky 
- UBND tinh quy& dinh thành lap Ban To chirc, Ban Giárn khão, To Thu 

k' Lien hoan Truyn thanh Ca s& tuyên truyn v An toàn giao thông trCn ca s 
d nghj cüa S Thông tin và Truyên thông. 

- Ban TO chi:rc có trách nhiêm chi dao, diêu hành các nhim vi ti Lien hoan 
Truyn thanh Co sâ tuyên truyn v An toàn giao thông tinh Ngh An nàm 2022. 

- Ban Giám khâo chiu trách nhiëm xây dmg quy ch tarn vic và tiêu chI 
chain giài phü hçp vó'i yêu cu ni dung ccia The 1. 

- Tri.r&ng Ban Giãm khào chü ti-I và chju trách thim tru&c UBND tinh và 
trtxuc pháp 1ut toàn b ho.t dng cUa Ban Giárn khào. 

- Ban T chrc, Ban Giám khào duçuc sr diing con dâu cüa S& Thông tin 
và Truyn thông khi thirc hin nhim vii ch.rn Giài, 

- T Thu k' co trách nhirn giüp vic cho Ban TO chirc, Ban Giám khào 
tic hin các nhirn vi lien quan dn Lien hoan. 

- Ban T chCrc, Ban Giárn khào, T Thu k duic hung ch d theo quy 
dinh tai Quyt dinh s 68/2014/QD-UBND ngày 01/10/2014 cüa UBND tinh 
Ngh An quy djnh vic lap, quán 1, sir dçing và quyt toán kinh phi ngân sách 
nhà nithc bâo dam cho cong tác ph bin, gião diic pháp lut trên da bàn tinh 
Ngh An. 

2. The thirc chm 
- Ban Giárn khão chm Chuong trinh phát thanh qua file am thanh ma các 

don vj gui và ch.m ti-crc tiêp bài dc cua Phát thanh viên. 



- Diem không hçp 1 là di&n cüa thành viên Ban Giárn khâo có chêiih 
1ch tr 1,5 diem tr& len so vi dim bInh quân cüa các thành vién con 1ti. 

- Kt qua dim ccia tác phm là dim trung bInh cong các diem hp 1 ci:ia 
các thành viên Ban Giám khâo. 

3. Co' cu giãi thu'Ong, kinh phi t ehfrc Lien hoan 
Thuc hiên theo K hoach so 332/KH-UBND ngày 2 7/5/2022 cüa UBND 

tinh Nghê An v viêc t chirc Lien hoan Truyên thanh ca sâ tuyên truyên ye An 
toàn giao thông tinh Ngh An näm 2022. 

4. Xü 1 do'n thir 
- Tác giá, don vj gü'i tác phrn, phát thanh viên tham dir Lien hoan phãi 

chju trách nhim v bàn quyn tác giá và cac quyn lien quan theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. Ban t chrc sê hüy bO kt qua, thu hi giây chimg nhn, giài thrnng 
khi phAt hin vi phm. 

- Dan thr kin nghj, d xut: Ban To chrc chi xem xét giái quyêt kiên 
nghj v k& qua dr thi cüa các Doàn tham gia Lien hoan trong thôi gian khong 
qua 03 ngày k tir khi Ban T chirc cong b kt qua giãi thu&ng dôi vói tat ca 
các doàn thain gia Lien hoan. 

- Vic kin ngh cüa các doàn phài g'ri bng van bàn do Tru&ng doàn k' 
v Ban T chrc Lien hoan. 

- Don thu to cáo, khiu ni duc giãi quyt theo quy djnh cüa Th 1 nay 
và các quy dnh cüa pháp 1ut v khi&i nai, t cáo. 

5. Thông báo vã trao thithng 
- Sau khi kt thüc Lien hoan, Ban T chirc tham muu UBND tinh QuyOt 

djnli Cong nhân giái; T chüc L t6ng k& và trao giái cho các t.p the, cá nhân 
dt giãi. 

- TruOng hçip tp th& cá nhân khOng tOi nhn giài, cci quan thtx&ng tri..rc 
Ban TO chirc Se chuy&i Giy ching nhn qua du&ng Buu din. 

Trên day là Th l Lien hoan Truyn thanh Co s& tuyên truyên ye An toàn 
giao thông tinh Ngh An nãm 2022. Ban T chirc cuôc thi vâ các to chi.rc, cá 
nhân lien quan t chrc thirc hin theo Th l nay. Trong qua trInh thrc hin, nêu 
có khó khän, vi.thng mac, các t chtrc, cá nhân CO lien quan phàn ánh ye Sà 
Thông tin và Truyn thông (co quan thumg tric Ban T chirc) dê tOng hçip, báo 
cáo UBND tinh xern xét, giãi quyt./. I- 

UY BAN NHAN DAN TINH NGH AN 
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