
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH CÀ MAU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

Số: /QĐ-ƯBND Cà Mau, ngày oĩ) tháng 9 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí 

thuộc thấm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

^ Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của 
Úy ban nhân dân tỉnh ban hành Ọuy chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn 
Mai tinh Ca Mau; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau tại Tờ trinh số 
26TTr/HNB ngàyế 10/8/2015* ' ' 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban 
hành lĩnh vực Báo chí thuộc thấm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh Cà 
Mau (có Danh mục kèm theo). 

Điều 2- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt 
Nam tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; úy ban nhân 
dân các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Tư pháp (CCTPN & CKSTTHC); 
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tính; 
-Cồng TTĐT Cà Mau; 
- Trung tâm Công báo - Tin học Cà Mau; 
- NC (N); ' 
- Lưu: VT, Ktr09/9. 

KT. CHÚ TỊCH 
PHÓ CHỦ TICH 

Lê Dũng 



NH CHÍNH LĨNH vực BÁO CHÍ THUỘC THẲM QUYỀN 
QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

theo Quyết định so /QĐ-ƯBND ngày ữị tháng 9 năm 20ỉ5 
của Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 

PHÂN I. 
DANH MỤC THỦ TUC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của úy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

STT Tên thủ tuc hành chính 

Thủ tục Quyết định công nhận tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh 
Cà Mau 

PHÀN II. 

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẢM QUYÈN 
GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

lẽ Tên: Quyết định công nhận tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai 
tỉnh Cà Mau 

1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước 

Bước 1: Chuẩn bi hồ SO'. 

Tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí tiêu biểu xuất 
sắc qua các thời kỳ thuộc các thế loại: Báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo 
truyền hình và ảnh báo chí phản ánh về đất và người Cà Mau trong xây dựng, bảo 
vệ Tố quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
thì chuấn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

Bu'ó'c 2: Nộp hồ SO". 

Tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí tiêu biểu xuất 
sẳc qua các thời kỳ gửi hồ sơ đến Ban Chấp hành, Ban Thư ký các Liên chi hội, 
Chi hội Nhà báo, cụ thể như sau: 

- Đối với những nhà báo đương nhiệm ờ các cơ quan báo chí (tác giả và 
nhóm tác giả) gửi hồ sơ đến Ban Chấp hành, Ban Thư ký các Liên chi hội, Chi hội 
Nhà báo nơi mình đang sinh hoạt. 

- Đối với những người làm báo không ở các cơ quan báo chí trong tỉnh và 
ngoài tỉnh thì cá nhân đề nghị; trường họp là liệt sĩ, người từ trần thì tổ chức hoặc 
thân nhân của liệt sĩ, người từ trần đề nghị. Hồ sơ đề nghị gửi đến Hội Nhà báo 
Việt Nam tỉnh Cà Mau. 



- Thời hạn nộp hồ sơ xét giải thưởng đối với mỗi kỳ xét giải thướng sẽ do 
Trường ban Tổ chức xét tặng giải thưởng quy định. 

Hồ sơ được tiếp nhận vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần 
(trừ ngày nghỉ lễ), thời gian cụ the như sau: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. 

Ban tổ chức tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận và ghi phiếu nhận hồ sơ. 

- Trường họp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn một 
lần để người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung theo đúng quy định. 

Bước 3: Trả kết quả 

Tại Lễ công bố và trao Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được tổ chức vào 
dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 của năm xét tặng giải 
thưởng. Trường họp đặc biệt do Ban Tố chức trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
quyết định. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 

lề3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3. L Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với tác giả gồm: 

a) Tác giả là nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí lập 01 bộ hồ sơ có 
xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Hồ sơ gồm: 

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thường Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu 
từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-lA); 

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thường của tảc phẩm có 
đôi chiếu bản chính (01 bản, nêu có). 

b) Đối với tác giả là những người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh 
và ngoài tỉnh lập 01 bộ hô sơ, gồm: 

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bất đầu 
từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-lB); 

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thường của tác phấm có 
đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có); 

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân có đối chiếu bản chính (01 bản). 

L 3. L Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với nhóm tác giả gồm: 

a) Đại diện nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm ở các cơ quan báo chí 
cùng các thành viên của nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm và người làm báo 
ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh thì lập 01 bộ hồ sơ có xác nhận của 
Thủ trường cơ quan, đon vị đối với người đại diện và tác giả là nhà báo đương 
nhiệm. Hồ sơ gồm: 
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- Bản đăng ký tác phâm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyên Mai băt đâu 
từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-2A); . 

- Danh sách từng thành viên (bản chính, theo mẫu DS-NTG-GNgM); 

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân của thành viên là người làm báo 
ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh có đối chiếu bản chính (01 bản); 

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có 
đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có). 

b) Đại diện nhóm tác giả là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh 
và ngoài tỉnh cùng các thành viên của nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm ở các 
cơ quan báo chí và ngựời làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh 
thì lập 01 bộ hồ sơ có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với tác giả là 
nhà báo đương nhiệm. Hồ sơ gồm: 

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu 
từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-2B); 

- Danh sách từng thành viên (bản chính, theo Mau DS-NTG-GNgM); 

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân của người đại diện và các thành viên 
là người làm báo ngoài cơ quan báo chí trong tỉnh và ngoài tỉnh có đối chiếu bản 
chính (01 bản); 

- Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm có 
đối chiếu bản chính (01 bản, nếu có). 

1.3.1. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với các trường hợp là liệt sĩ, 
người từ trân thì thân nhân, người đại diện hợp pháp của tác giả gồm: 

a) Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu 
từ lần thứ 2 trở lên (bản chính, theo mẫu ĐK-GNgM-3); 

b) Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng của tác phẩm 
có đôi chiếu bản chính (01 bản, nếu có); 

c) Bản photo giấy chứng minh nhân dân của thân nhân, người đại diện họp 
pháp có đối chiếu bản chính (01 bản). 

1.3.1. Tác giả, nhóm tác giả nộp từ 01 đến 03 tác phẩm tiêu biểu kèm theo 
bản photocopy tài liệu chứng minh thành tích: Băng chứng nhận, Bang khen, Giấy 
khen của các tác phâm báo chí đó. Các tác phấm và tài liệu này, tác giả, nhóm tác 
giả phải pho to nhân bản: 

a) Đối với báo in và báo điện tử 12 bản; 

b) Đối với báo phát thanh và báo truyền hình 03 đĩa CD hoặc DVD; 

c) Đối với ảnh báo chí phải rọi trên giấy ảnh 03 bộ, khổ 20 X 30 cm. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 

- Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được xét tặng định kỳ 05 năm một lần, 
tính từ làn công bố và trao giải thưởng đầu tiên (2004 - 2009), sau đó cứ 05 năm 
xét tặng một lầnẵ 
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- Lễ công bố và trao Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai được tổ chức trang 
trọng vào dịp kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 của năm xét tặng 
giải thưởng. Trường họp đặc biệt do Ban Tổ chức trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân 
tỉnh quyết định. 

1.5. Đối tưọng thực hiện thủ tục hành chính: Tác giả, nhóm tác giả. 

1.6. Co' quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban Nhân 
dân tỉnh Cà Mau. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực 
hiện (nếu có): Không. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Chấp hành, Ban Thư ký các Liên chi hội, 
Chi hội Nhà báo. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận. 

1.8. Lệ phí (nếu có): Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (ban hành kèm theo Quyết định số 
05/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh) 

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu 
từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM-lA; 

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đàu 
từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM-lB; 

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu 
từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM-2A; 

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu 
từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM-2B; 

- Bản đăng ký tác phẩm xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu 
từ lần thứ 2 trở lên theo mẫu ĐK-GNgM-3; 

- Danh sách từng thành viên theo mẫu DS-NTG-GNgM. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
' • • • • 

* Tiêu chuẩn xét giải thưởng 

1.10.1. Tiêu chuẩn chung: 

a) Quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự chỉ đạo và quản lý báo chí của Đảng, Nhà 
nước. Bản thân người hoạt động báo chí thế hiện trách nhiệm tiên phong, gương 
mẫu trong hoạt động nghề nghiệp phục vụ xây dựng và phát triến tỉnh Cà Mau; 
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b) Tiêu biểu về đạo đức báo chí cách mạng: Thực hiện tốt các quy định về 
đạo đức nghê nghiệp, thực hiện xuất săc nghĩa vụ công dân và chức nghiệp của 
Nhà báo. . 

1.10.2. Tiêu chuẩn cụ thể: 

a) Đổi với nhà báo và những người hoạt động báo chí đương nhiệm phải có 
thời gian công tác báo chí ít nhất là 20 năm đối với nam và 15 năm đối với nữ; 

b) Đối với nhà báo kháng chiến có thời gian hoạt động báo chí trong thời 
chiến ít nhất là 03 năm. Đối với các tác giả đã hy sinh hoặc từ trần nếu có tác phẩm 
báo chí xuất sắc thì được xét truy tặng Giải thường Báo chí Nguyễn Mai; 

c) Cỏ tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí: Báo in, báo điện 
tử, báo phát thanh - truyền hình và ảnh báo chí- Tác phẩm báo chí xuất sắc là tác 
phẩm phản ánh các chủ đề: Chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tố 
quốc qua các thời kỳ đạt chất lượng xuất sắc, nội dung mang tính chính trị, tư 
tưởng và nhân văn cao, tác động sâu sac lâu dài trong đời sống xã hội; những tác 
phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi báo chí cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia 
và cấp quốc tế. 

1.10.3. Điều kiện xét tặng giải thưởng 

a) Đối tượng được xét giải thưởng phải được Ban Thư ký Chi hội Nhà báo 
cấp cơ sở xác nhận thành tích và tập thế hội viên Chi hội nhất trí đề cử, được Ban 
Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh thông qua, niêm yết danh sách gửi đến Hội đồng thẩm 
định giải thưởng. 

b) Đối tượng được xét giải thưởng phải có đầy đủ hồ sơ, thủ tục hợp lệ theo 
quy định tại Điều 19 Quy chế này. 

c) Tác phẩm được xét giải thưởng của các nhà báo và những người tham gia 
báo chí đương nhiệm phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng 
trong thời gian niên hạn xét thưởng, ít nhất 90 ngày trước khi được Chi hội Nhà 
báo cơ sở đề cử và xác nhận thành tích. 

1.10.4. Trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn 

a) Người đang trong thời gian thi hành bản án có hiệu lực pháp luật. 

b) Người đang bị tạm giam hoặc đang bị điều tra hình sự của các cơ quan 
chức năng có thấm quyền. 

c) Có văn bản của tổ chức có thẩm quyền hoặc của cá nhân được đề cử xét 
tặng giái thường yêu cầu hoãn xét giải thưởng với lý do hợp pháp, chính đáng. 

d) Vi phạm luật bản quyền. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2015 của ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy che xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh 
Cà Mau. 
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Mau ĐK-GNgM-lA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẲM 

Xét tặng Giải thưỏng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên 
(Áp dụng đoi với tác giả là nhà báo đương nhiệm) 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau. 

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký: 

- Họ và tên (khai sinh): Nam, Nữ: 

- Bí danh, bút danh: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Dân tộc: 

- Nguyên quán: 

- Hộ khẩu thường trú: 

- Đơn vị công tác (nếu có): .. 

- Chức vụ (nếu có): 

- Số điện thoại bàn (nếu có): 

- Đia chỉ liên hê: 

Di động: 

Thòi gian Nghê nghiệp, chức danh, nơi công tác 
Từ tháng, năm ... 
Đen tháng, năm ... 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưỏìig Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau 

- Tên tác phẩm: 

- Thời gian công bố: 

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thường. Kèm theo bản sao giấy 
chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm: 

a/ 

b/ 
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c/ 

d/ 

e/ 

4. Khen thưởng (nếu có): 

5. Kỷ luật {Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, chính quyền, đoàn 
7 ? ' r 

thê, tô chức xã hội, nêu có): 

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không 
thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy 
chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị , ngày .... tháng năm 20... 
(Kỷ tên, đóng dấu) Ngưòi khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mau ĐK-GNgM-ỈB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẢM 

Xét tặng Giải thưỏng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trỏ* lên 
(Áp dụng đối với tác giả là nhà báo ngoài cơ quan báo chí) 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau. 

1. Thông tin cá nhân của tác giả đăng ký: 

- Họ và tên (khai sinh): Nam, Nữ: 

- Bí danh, bút danh: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Dân tộc: 

- Nguyên quán: 

- Hộ khẩu thường trú: 

- Đơn vị công tác (nếu có): 

- Chức vụ (nếu có): 

- Số điện thoại bàn (nếu có): Di động: 

- Địa chỉ liên hệ: 

2. Quá trình công tác: 

Thời gian Nghê nghiệp, chức danh, noi công tác 
Từ tháng, năm ... 

Đen tháng, năm ... 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau 

- Tên tác phẩm: 

- Thời gian công bo: 

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy 
chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm: 

a/ 

b/ 

c/ 
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d/ 

e/ 

4. Khen thưởng (nếu có): 

5. Kỷ luật {Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đàng, chính quyền, đoàn 
thế, tố chức xã hội, nếu có)\ 

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không 
thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy 
chế xét tặng Giải thưởng Bảo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

, ngày .... tháng năm 20... 
Người khai 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 
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Mau ĐK-GNgM~2A 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẢM 

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên 
(Áp dụng đối với đại diện nhóm tác giả là nhà báo đương nhiệm) 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau. 

1. Thông tin cá nhân của người đại diện nhóm tác giả đăng ký: 

- Họ và tên (khai sinh): Nam, Nữ: 

- Bí danh, bút danh: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Dân tộc: 

- Nguyên quán: 

- Hộ khẩu thường trú: 

- Đơn vị công tác (nếu có): 

- Chức vụ (nếu có): 

- Số điện thoại bàn (nếu có): Di động: 

- Địa chỉ liên hệ: 

2. Quá trình công tác của người đại diện: 
Thời gian Nghê nghiệp, chức danh, nơi công tác 

Từ tháng, năm ... 
Đen tháng, năm ... 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưửng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau 

- Tên tác phẩm: 

- Thời gian công bố; 

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy 
chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm: 

a/ 
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b/ 

c/ 

d/ 

e/ 

4. Khen thưởng của nguòi đại diện (nếu có): 

5. Kỷ luật của ngưòi đại diện (Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, 
chính quyền, đoàn thế, tố chức xã hội, nếu có): 

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không 
thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy 
chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, , ngày .... tháng năm 20... 
đơn vị Người khai 

(Ký tên, đóng dâu) (Kỷ, ghi rõ họ tên) 
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Mau ĐK-GNgM-2B 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁC PHẨM 

Xét tặng Giải thưỏng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thử 2 trở lên 
(Áp dụng đối với đợi diện nhóm tác giả là nhà báo ngoài cơ quan báo chỉ) 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau. 

1. Thông tin cá nhân của ngưòi đại diện nhóm tác giả đăng ký: 

- Họ và tên (khai sinh): Nam, Nữ: 

- Bí danh, bút danh: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Dân tộc: 

- Nguyên quán: 

- Hộ khẩu thường trú: 

- Đơn vị công tác (nếu có): 

- Chức vụ (nếu có): 

- Số điện thoại bàn (nếu có): Di động: 

Địa chỉ liên hệ: 

2. Quá trình công tác của ngưòi đại diện: 

Thời gian Nghê nghiệp, chức danh, nơi công tác 
Từ tháng, năm ... 

Đen tháng, năm ... 

3. Tác phẩm đăng ký xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tính Cà Mau 

- Tên tác phẩm: 

- Thời gian công bô: 

- Các giải thưởng mà tác phẩm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao giấy 
chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm: 

a1 

b/ 

c/ 
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d/ 

e/ 

4. Khen thưởng của ngưòi đại diện (nếu có): 

5. Kỷ luật của người đại diện {Nêu các hình thức từ khiển trách trở lên về Đảng, 
chính quyền, đoàn thế, tồ chức xã hội, nếu có): 

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không 
thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy 
chê xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyên Mai tỉnh Cà Mau, nêu sai tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

, ngày .... tháng nãm 20 
Ngưòi khai 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 



Mau ĐK-GNgM-3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN ĐẢNG KÝ TÁC PHẢM 

Xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai bắt đầu từ lần thứ 2 trở lên 
(Áp dụng đối với tác giả là ỉiệt sĩ, người từ trần) 

Kính gửi: Hội đồng xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau. 

1. Thông tin cá nhân của liệt sĩ, người từ trần 

- Họ và tên: Nam, Nữ: 

- Bí danh, bút danh: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Ngày, tháng, năm mất: 

- Dân tộc: 

- Đơn vị công tác (nếu có): 

- Chức vụ (nếu có); 

2. Họ và tên thân nhân, ngưòi đại diện hợp pháp đăng ký tác phẩm 

- Họ và tên (khai sinh): Nam, Nữ: 

- Ngày, tháng, năm sinh: 

- Hộ khấu thường trú: 

- Quan hệ với tác giả: 

- Sô điện thoại bàn (nếu có): Di động: 

- Địa chỉ liên hệ: 

3. Quá trình công tác của cá nhân là liệt sĩ, người từ trần: 

Thời gian Nghề nghiệp, chức danh, noi công tác 
Từ tháng, năm ... 
Đen tháng, năm... 

4. Tác phẩm đăng ký xét tặng giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau 

- Tên tác phâm: 

- Thời gian công bố: 
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- Các giải thưởng mà tác phấm đã được khen thưởng. Kèm theo bản sao có chứng 
thực giây chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó, bao gồm: 

a/ 

b/ 

c/ 

d/ 

e/ 

5. Khen thưởng của cá nhân là liệt sĩ, ngưòi từ trần (nếu có): 

6. Kỷ luật của cá nhân là liệt sĩ, ngưòi từ trần (Nêu các hình thức từ khiển trách 
trở lên vê Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, nếu có): 

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và bản thân không 
thuộc các trường hợp không được xét giải thưởng trong niên hạn theo quy định của Quy 
chế xét tặng Giải thưởng Báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau, nếu sai tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật. 

, ngày .... tháng năm 20 ... 
Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mầu DS-NTG-GNgM 

DANH SÁCH NHÓM TÁC GIẢ ĐÈ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ 
NGUYỄiN MAI TỈNH CA MAU 

Tên tác phẩm: 

STT 

Họ và tên 
từng 

thành viên 
tác giả 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giói 
tính 

Chuyên 
môn/ 
Nghề 

nghiệp 

Chửc 
vụ 

Đơn vị 
công 
tác 

Thòi 
gian 
công 
tác 

(năm) 

Xác nhận 

1 Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị 

2 Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị 

3 Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị 
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