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KẾ HOẠCH 

Xuất bản Bản tin “Thông tin và Truyền thông Phú Yên” năm 2021 

Căn cứ Công văn số 5055/UBND-KGVX ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh 

V/v tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản hàng 

năm; 

Căn cứ Giấy phép xuất bản bản tin số 11/GP-STTTT ngày 01/02/2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-STTTT ngày 26/01/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ bổ sung năm 2021. 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch xuất bản Bản tin “Thông 

tin và Truyền thông Phú Yên” năm 2021, nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thông tin về công tác quản lý của 

ngành Thông tin và Truyền thông, các hoạt động về lĩnh vực báo chí, xuất bản, in 

và phát hành; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử. Thông tin, 

tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động thời sự nổi bật; những thành tựu của 

ngành Thông tin và Truyền thông. Tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, 

số hóa truyền hình mặt đất, các hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông 

hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, Ban biên tập sẽ nghiên cứu dành thời lượng nhất 

định tạo diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về thông tin lý luận, nghiệp vụ chuyên 

ngành; cũng như tuyên truyền, phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật 

chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đến với bạn đọc. 

2. Yêu cầu 

- Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin 

và Truyền thông, các Phòng Văn hóa Thông tin, các Trung tâm Văn hóa – Thể 

thao và Truyền thanh, Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đều có thể tham 

gia viết bài cho Bản tin. Ngoài ra, tùy vào yêu cầu thực tế, Ban biên tập có thể 

mời các nhà báo, phóng viên hoặc các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh để đặt 

hàng viết bài theo chuyên đề. 

- Bài viết phải thể hiện đúng với chủ đề của Bản tin; đồng thời các bài viết 

phải có tính mới, tính ứng dụng cao trong thực tiễn, đảm bảo tính khoa học, độ tin 

cậy và là nguồn tài liệu có chất lượng, có giá trị;  

- Các phòng, đơn vị, cá nhân gửi bài đăng Bản tin đảm bảo thời gian quy 

định. 



II. NỘI DUNG 

1. Bố cục Bản tin: 

- Số trang Bản tin: 60 trang (không bao gồm trang bìa). 

- Nội dung: gồm trang bìa, mục lục và phần nội dung. 

2. Số lượng in, thời gian phát hành: 

- Xuất bản 04 kỳ/năm, số lượng in là 200 bản/1kỳ, khổ in 19cm x 27cm. 

- Thời gian phát hành: tháng 01, tháng 6, tháng 9, tháng 12/2021 (trong đó 

Bản tin phát hành vào tháng 01 là Bản tin số xuân hàng năm). 

- Dự tính đơn vị sẽ phát hành và số lượng bản tin: 

TT ĐƠN VỊ SỐ 

LƯỢNG 

1 Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 28 

2 Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện 9 

3 Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 

thanh cấp huyện 
9 

4 Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn 110 

5 Ban biên tập, Ban thư ký, các phòng, trung 

tâm thuộc Sở  và các tác giả bài viết 
22 

6 Lưu chiểu và phục vụ các hoạt động khác 22 

3. Chủ đề bài viết: 

Các bài viết sẽ được Ban biên tập kiểm duyệt và phân thành nhóm chủ đề 

gồm: Công nghệ - Thông tin; Bưu chính - Viễn thông; Thông tin - Báo chí - Xuất 

bản; văn hóa, văn nghệ; nông thôn mới; cụm tin tức… 

4. Số lượng bài viết: 

Dự kiến khoảng từ 35-50 tin, bài, ảnh/ 01 kỳ bản tin phát hành. 

5. Thời gian gửi bài và yêu cầu bài viết: 

5.1. Thời gian gửi bài viết: Theo kế hoạch của Ban Biên tập, cụ thể: 

+ Số Xuân: Trước ngày 10 tháng 01  

+ Số kỳ 2: Trước ngày 10 tháng 6 

+ Số kỳ 3: Trước ngày 10 tháng 9 

+ Số kỳ 4: Trước ngày 10 tháng 12 

5.2. Các đơn vị, cá nhân được xem là hoàn thành số lượng bài viết trong 01 

kỷ theo quy định, khi bài viết đó được Ban biên tập duyệt đồng ý đăng trên Bản 

tin của Sở. Bài viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, trình bày mạch lạc, rõ ràng, nếu có 

ảnh minh họa phải ghi chú thích ảnh đầy đủ. Phông chữ sử dụng Times New 



Roman, cỡ chữ 14 và in trên khổ giấy A4. Gửi bài viết trực tiếp hoặc qua hệ thống 

bưu chính theo địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên - 10 Trần Phú, 

phường 7, TP Tuy Hòa; file mềm bài viết và hình ảnh (có thể nén lại thành 01 tệp) 

gửi qua hộp thư công vụ tại địa chỉ pttbcxb.stttt@phuyen.gov.vn. 

III. KINH PHÍ  

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí quản lý hành chính không thực hiện 

chế độ tự chủ đã cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021.  

- Tổng số tiền: 124.000.000đ (Một trăm hai mươi bốn triệu đồng) 

(Kèm theo dự toán kinh phí thực hiện) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng: 

Phổ biến Kế hoạch, mục đích xuất bản Bản tin “Thông tin và Truyền thông 

Phú Yên” đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động biết để cùng 

tham gia viết và gửi tin, bài cho Bản tin. Cuối năm căn cứ vào kết quả thực hiện 

của các phòng, ban, đơn vị trong việc cung cấp tin, bài cho Bản tin, Văn phòng Sở 

tham mưu Lãnh đạo Sở để đánh giá thi đua, khen thưởng. Chịu trách nhiệm trong 

việc đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp phòng Thông tin - 

Báo chí - Xuất bản giải quyết thủ tục thanh, quyết toán sau mỗi kỳ phát hành Bản 

tin. 

2. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

Chủ trì, phối hợp các phòng thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Sở, Ban biên 

tập về tiến độ công việc nhằm kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Chịu trách 

nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

- Liên hệ phát hành thư mời viết bài cho Bản tin theo danh sách nêu trên; 

- Tiếp nhận bài viết các đơn vị gửi về và biên tập, dựng trang; 

- Tổng hợp hình ảnh, để xuất phối cảnh trang bìa, tổ chức cuộc họp báo cáo 

Ban biên tập xét duyệt; 

- Liên hệ Công ty in để tiến hành công tác chế bản Bản tin; 

- Phối hợp với Văn phòng triển khai phát hành Bản tin; 

- Phối hợp với Văn phòng Sở chi thanh toán nhuận bút, thù lao cho người 

cung cấp thông tin, tài liệu, tin bài, ảnh. 

3. Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở: 

Chỉ đạo công chức, viên chức của đơn vị mình có trách nhiệm thực hiện, 

phối hợp thực hiện, tham gia viết và gửi tin, bài đúng thời hạn. 

4. Các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thanh, Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện Kế 

hoạch; tham gia viết tin, bài và gửi đúng thời hạn về cho Phòng Thông tin - Báo 

chí - Xuất bản tổng hợp gửi đến Ban biên tập. 



Để đảm bảo số lượng tin bài cho mỗi kỳ Bản tin, trưởng các phòng, đơn vị 

thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về số lượng và chất lượng bài viết 

của đơn vị mình. Các phòng, đơn vị thuộc Sở và các Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh, Truyền hình các huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc ; 
- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VH-

TT&TT cấp huyện; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hưng 
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