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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức gặp mặt báo chí nhân Kỷ niệm 94 năm
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức buổi gặp mặt, động viên các cơ
quan báo chí, đội ngũ làm báo trên địa bàn tỉnh nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày
Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm, thành phần
a) Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 15h, ngày 21/6/2019 (chiều thứ
Sáu).
b) Địa điểm: Phòng họp số 1, UBND tỉnh Quảng Ngãi.
c) Thành phần
- Mời đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo
UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phòng Tuyên truyền,
Báo chí, Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH
tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học –
Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các Phòng ban chức năng;
- Đại diện Lãnh đạo Phòng PA03 Công an tỉnh;
- Lãnh đạo và phóng viên các cơ quan: Đài Phát thanh – Truyền hình,
Báo Quảng Ngãi, Tạp chí Cẩm Thành, Tạp chí Sông Trà;
- Nhóm phóng viên địa bàn Quảng Ngãi của VTV8;
- Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo Trung ương,
ngành trên địa bàn tỉnh: Cơ quan thường trú TTXVN, Nhân dân, Thanh niên,
VOV, Lao động và Xã hội, Văn hóa, Nông thôn ngày nay, Kinh tế Nông thôn,
Người Lao động, Biên phòng, Công an TP. Hồ Chí Minh, Giáo dục và Thời
đại; báo Một Thế giới, báo điện tử Zing.vn, Diễn đàn doanh nghiệp, Tri thức
trẻ; Cộng tác viên: báo Tuổi Trẻ, báo Văn Hiến điện tử, báo Pháp luật Thành
phố Hồ Chí Minh; Nhà báo Thanh Thảo; báo Kinh tế Đô thị.

- Đại diện Lãnh đạo và Ban biên tập: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ
tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tạp chí
Khoa học Tài chính Kế toán;
2. Nội dung chương trình
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Văn phòng UBND tỉnh.
- Báo cáo tóm tắt về thành quả báo chí cách mạng Việt Nam 94 năm
qua và báo chí Quảng Ngãi những năm gần đây: Sở Thông tin và Truyền
thông.
- Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu và chúc mừng các nhà báo.
- Đại diện cơ quan báo chí, nhà báo phát biểu.
3. Dự trù kinh phí tổ chức gặp mặt
- Quà tặng cho mỗi đại biểu, phóng viên: 500.000đ/người. Các chi phí
khác liên quan đến công tác tổ chức buổi gặp mặt thực hiện theo quy định
hiện hành.
- Ngu n kinh phí: Kinh phí sự nghiệp trong dự toán ngân sách năm
2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
4. Tổ chức thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND
tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này.
(Kế hoạch này thay cho Giấy mời)./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Như thành phần;
- VPUB: CVP, PCVP, QTTV, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbnt407.
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