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Dak Nóng, ngàyO tháng 4 nám 2021 
So ,i3 -KH/TU 

KE HOACH 
To chtic, hir&ng ü'ng tham gia Giãi báo chI toàn quc v xáy diyng Bang 
(Giãi Baa hem yang) Ian thfr VI - nãm 2021 trên dja bàn tinh Dãk Nông 

Näm 2020, vic t chi'rc, hithng ng tham gia Giâi báo chI toàn quôc ye xây 
dicing Dàng (Giãi Büa 1im yang) 1n thu V dâ duçic các dja phwmg, cci quan, don 
vj trên dja bàn tinh tuyén truyn, ph bin sâu rng v mic dich, nghia cüa Giái 
Biia Iim yang tâi các cp üy, t chüc dáng, can b, dáng viên và các tang l&p than 
dan; qua do, dã dng viên, khuyn khIch CáC cci quan báo chI, di ngü can b, 
phOng viên, van ngh s5 và các cong tác viôn trong vic vit, sang tác tác phm v 
chü d xây drng Dâng d hu&ng lrng, tham gia Giãi. Theo do, dã có nhiêu bài viêt, 
tác phm dir thi cüa can b, phóng viên, van ngh s và cüa các cong  tác viên. 
Song, s hrçmg tác phm tham gia cOn It, chat lugng các tác phm dir thi cüa tinh 
con thp so vi khu vrc nói riêng và câ nuóc nói chung. 

D tip t1ic t chrc tham gia, hithng 1rng Giãi báo chI toàn quc v xây drng 
Dãng (Giài Büa 1im yang) 1n thi'r VI - näm 2021 theo K hoch s 08-
KHIBTCTW ngày 25/3/202 1 cüa Ban T chüc Trung wing, dam bào th?ii gian, 
ch.t hrçmg và d?t  kt qua cao, Ban Thung vi Tinh üy ban hành K hoch t chirc, 
huOng 1rng tham gia Giãi báo chI toàñ quc v xay drng Dâng (Giãi Bia hem 
yang) 1n thir VI - näm 2021 trén da bàn tinh, cit th nhix sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Tip t1c khng dinh vi trI, vai trO quan trQng cüa cong tác xây drng Dâng, 
thu hOt sr quan tam hon nCa cOa can b, dáng viên trong h thng chInh trj và toàn 
xã hi di vOi cOng tác xây drng Dâng, xây dirng h thng chInh trj. 

- Nâng cao hon nia nhn thuc cOa can b, phóng viên, biên tp viên các cci 
quan báo chI và s1r quan tam cOa toàn xã hi trong vic vit, sang tác các tác phm 
v xây drng Dâng. 

- Dng viên, khuyn khIch ngày càng có nhiu tác phm báo chI xut s&c; to 
dng hjc thOc dy nâng cao chit luçing tuyên truyn cong tác xây drng Dâng, gOp 
phAn xây dimg Dâng trong sch, viThg m?nh;  không ngirng nâng cao cht luçing 
di ngU can b, dãng vién; di mói phucing thuc lath do, nâng cao näng 1irc cm 
quyn cOa Dãng vã chit luçrng hoit dng cOa câ h thng chInh trj. 
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- Tip tic phát huy vai trô cüa các Co quan báo chI, can b, dãng vién và nhân 

dan gop y' kin xây drng Dãng, xây drng chInh quyn; tham gia phông, chng suy 
thoái v tu tithng chInh trj, do durc, 1i sng và nhcrng biu hin "tir din bin", 
"tsr chuyn hóa" trong ni b; cüng c& tang cithng mi quan h máu thjt giQa 
Dáng vài Nhãn dan. 

- Thông qua Giái Bia 1im yang lAn thir VI - näm 2021 gop phAn tuyen truyn 
sâu rng v kt qua thành cong cüng nhng ni dung mói trong Van kin Di hi 
lAn thi1r XIII cüa Dáng và Nghj quyt Di hi Dáng b tinh Dk Nông lAn thu XII, 
Nghj quyt dai  hi dãng b các cAp, lam cho can b, dáng viên vâ nhân dan nhn 
thüc sâu sc v nhUng chü truong, djnh hithng lan cüa Dãng, thng thAt nhn thurc 
và hành dng, t?o  nim tin, khI th& dng li;rc mâi, si;r hirng khâi dua Nghj quyt 
vào cuôc song. 

- C vu, dng viên toàn Dâng, toàn dan, toàn quân chung sirc, dông lông tip 
ti;ic dAy manh  cOng cuc xây di;mg, chinh dn Dãng, xây di;mg Nhà nuóc pháp 
quyn xa hi chü nghia và h thng çhInh trj trong sach,  viThg mnh; di mOi 
phucing thüc lãnh do, cAm quyn cüa Dãng, xây di;rng h thng chInh trj tinh gçn, 
hiu li;rc, hiu qua; n li;rc phAn dAu thi;rc hin thing lcri nhung nhim vi;i tr9ng tam 
cüa cá nhim k' dugc nêu trong Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dáng, trong do có 
các nhim vi;i tr9ng tam v cong tác xây di;rng Dáng, cüng các chuong trinh, k 
ho?ch phát trin kinh th - xâ hi 05 nàm 2021 - 2025. 

2. Yeu cau 

- Li;ra ch9n nhttng tác phAm báo chI uAt sc nhAt, nhüng co quan báo chI, hi 
nhà báo và ban tuyên giao, ban t chuc cAp üy có nhiéu dóng gop trong tuyên 
truyn v cOng tác xay di;rng Dãng và th chüc Giái Buia lim yang dê trao giâi, ton 
vinh tác giã, tác phAm và tp th, cá nhân tiêu biu. 

- Thông qua các tác phAm báo chI tham gia Giái Bua hem yang giOp cho can 
b, dáng viên và nhãn dan nhn thüc sâu sc them v Dãng và cong tác xay di;mg 
Dáng, xây di;mg h thng chInh tn; tip ti;Ic nâng cao chAt lucmg hiu qua t chuc 
Giâi Bua lim yang d trâ thânh mt hoat dng cO nghia chinh trj sâu sc, cO tác 
ding thit thi;rc d6i yçj  cOng tác xây di;mg Dâng. 

- Nâng cao chAt luqng tuyên truyn v xây di;rng Dâng trén các phi.rong tin 
thông tin di chOng theo hixOng kt hçp gitia "xây" và "chng", trong do lAy "xay" 
là co bàn, chin li.rçc, lâu dài, lAy "chng" là thim vi;i quan tr9ng, cAp bach và 
thuing xuyén; coi tr9ng cá "due trj" và "pháp trj", nhixng d& cao "pháp trj". Thi;ic 
hin t& phtrcmg châm "LAy tIch circ dAy lüi tiéu ci;rc", "LAy cái dçp dçp cai 
Qua do, to hiu urng tác dng lan tOa trong CáC co quan báo chI và toàn xA hôi. 

Mi Ca quan báo chI, mi nguäi lam báo cAn hiu dOng chü tnuang cüa Dáng 
v cong tác xây di;rng Dáng, xây di;rng h thng chInh trj, chü dng, tIch ci;rc barn 
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sat thixc tin co so d kjp thOi phãn ánh kt qua cong tác xây dirng, chinh dn Dâng 
0 các dja phucmg, dcm vj. Trén ca sO do, phát hin cách lam hay, mO hlnh tM d 
biu duang và du tranh phê phán nh&ng khuyt dim, vi phm, nhüng v.n d cOn 
h?n ch, ton ti. 

II. NO! DUNG, HINH TH(YC, THfl G!AN TRIEN KHAI 

Ngoài mt s ni dung duçic quy djnh ci th ti K hoch s 08-KH/BTCTW 
ngày 25/3/2021 cüa Ban T chrc Trung uang (co photo gi kern theo), Ban 
Thx&ng vi Tinh Uy gçi , b sung them mt s6 ni dung cii th nhu sau: 

1. Ni dung thông tin tuyên truyn trçng tam và xuyên sut cüa Giãi Baa 
Jim yang là tp trung vào cong tác xây dmg Dâng, gop phAn xây drng Dãng 
trong sch, vUng mnh; tang cu&ng xây dmg, chinh dn Dãng; My cái dep dçp cái 
xu; ngän chn, d.y Iñi sir suy thoái v tu tuOng, chInh trj, dao  dic, 1i sng, biu 
hin "tr din bin", "tr chuyn boa" trong ni bi; xây dirng t chüc c sO dâng 
trong s?ch  vUng mnh; nâng cao chit h.rcing di ngi can b, dáng viên. 

Ni dung các tác ph.m báo chI vit v xây drng Dãng trén các mat: chinh trL 
tu tuOng, do di'rc, t chi'rc và can bO,  thuc các lTnh vrc cOng tác t chc - can b, 
tuyên giáo, kim tra, dan van,  di ngoi, phOng, chng tham nhUng,... vOi nhitng 
tr9ng tam: (1) v cong tác t chüc hçc tap,  ph bin, quán trit và thirc hin Nghj 
quyt D.i hi di biu toàn quc Mn thir XIII cla Dãng, dim Ngh quyt vào cuc 
sing. (2) Cong tác chun bj, t chi'rc bu cO dai  biu Qu6c hOi  khóa XV và bâu cü 
di biu Hi dng nhãn dan các cp nhim k5' 2021 - 2026, kin toàn t chirc b 
may nhà nuOc các cp. (3) Vic ciii th hóa Nghj quyt Dai  hi di biu toàn quc 
Mn thi'r XIII cüa Dáng, Nghj quyt Di hi Dãng b tinh Dk Nông IAn thu XII va 
Nghj quyt di hi dáng b các cAp nhim kS'  2020 - 2025; tInh hInh, kêt qua xây 
drng các chucmg trInh, k hoch phát trin kinh t - xâ hi 05 näm 2021 - 2025 và 
chin krcic phát trin kinh t - xã hi 10 näm 2021 - 2030, tAm nhIn dn nàm 2045 
theo djnh huOng khoi dy khát vçrng phát trin dAt nuOc phn vinh, hanh  phüc. (4) 
Tip tic bão v nn tang tu tuOng cüa Dáng; dAu tranh chng "din bin hOa bInh"; 
phãn bác các quan dim sai trái, 1un diu xuyên tc cüa các th hrc thu djch chia 
rê khi di doân kt dan tc, h thAp vai trO lãnh dio cüa Dáng di vOi vic phát 
trin dAt nirOc và hi nhp quc t cia Vit Nam. (5) Xây dimg Dãng v do dirc 
và thrc hin các quy dnh v nêu guing cüa can bO,  dàng viên gAn vOi thrc hin 
Chi thj s 05-CT/TW cüa B ChInh trj v dAy mnh hçc tp, lam theo tu tuOng, 
do dOe, phong each Ho ChI Minh; cOng tác phOng, chng tham nhüng, lang phi, 
tiêu crc, chy chOc, chy quyn, "lçii Ich nhOm". 

Ngoài chu d v cong tác xay dimg Dáng nói chung, khuyn khIch các chO dé 
phãn ánh sâu sAc các nhim vi xây dimg Dãng cüa tinh, cO djnh huOng tu tuOng, 
chInh trj dOng dAn; có tmnh phát hin vAn d mOi; cO tác dng tIch circ dn dOi sng 
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xã hOi,  dem  lai  hiu qua xâ hi thit thc, gop phn thüc dy phát trin kinh t - xâ 
hi, báo dam anh ninh - quc phóng. 

2. HInh thfrc trin khai 

- Quán trit, tuyên truyn rtng rãi ni dung cüa K hoch s 08-KH/BTCTW 
ngày 25/3/202 1 cüa Ban T chirc Trung i.rang v Giãi Báo chi toàn quc v xây 
dmg Dâng (Giâi Büa 1im yang) 1n thu VI - näm 2021 và K hoach  nay cüa Ban 
Thu?ng vi Tinh üy dn các cp üy, t chüc dãng, can b, dãng viê vã các tng 
lap nhân dan; nht là phóng viên, biên tp viên các eo quan báo chi cüa tinh, các 
cci quan báo chI Trung uong thuing trü trên dja bàn tinh, can b, dâng vién tham 
gia tIch ci,rc và hiu qua vào Giâi báo chI quan trong nay. 

- T6 chi'ic phát dng tham gia huâng üng Giái thuang báo chI toàn quc ye 
xây drng Dáng (Giái Büa 1im yang 1n thi'r VI). 

3. Thôi gian thyc hin 

Thai gian dàng, phát tác phAm báo chI tInh tü ngày 01/11/2020 dn tháng 
10/2021. Tt câ các bài dr thi ducic gi'ri v Ban Tuyên giáo Tinh üy. Th&i han  cui 
nhn tác phm là ngàylO/1O/2021 (Nhim dam báo cho qua trInh t ch&c sang lQc, 
chá'm chQn a ccfp tinh tru'ác khi gii d thi cdp Trung ztong). 

III. TO CHII'C THVC HIN 

1. Ban T chfrc Tinh ily 

Là Co quan thumg trirc, tham mru Tinh üy xây drng K hoch huâng 1rng 
tham gia Giâi Büa lim yang ln thr VI - nãm 2021. Thuâng xuyên theo dôi, don 
dc các co quan có lien quan thirc hin nghiém tüc K hoach d ra; tng hçp, báo 
cáo kt qua th?c hin gui Tht.thng triic Tinh üy và Ban T chuc Trung uong. 

PhM hcrp vâi Ban Tuyên giáo Tinh üy d djnh hung, gc'ri  nhQng ni dung 
mâi, kt qua ni bt cüng nh&ng vn d mâi, khó dang dt ra trong cong tác xây 
dirng Dãng, guong các tp th& Ca nhãn din hInh, các giâi pháp, cách lam hiu 
qua,... trong cong tác xây drng Dâng các dja phi.rong, don vj, giüp các co quan 
báo chI, di ngfi can b, phóng viên, biên tp viên, cong  tác viên barn sat thrc tin 
sinh dng, tim tôi, phát hin d sang tác các tác phm báo chI mang dm tInh thirc 
tin và suc lan tOa d dàng, phát trên các phuong tin thông tin dai  chüng. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh üy 

- Trin khai cong tác tuyên truyn sâu rng bng nhiu hInh thuc v Giâi Büa 
1im yang, tao  sir quan tam huâng irng cüa các co quan, don vj, dja phuong và 
dông dão can b, dang viên và nhân dan. 

- Chi dao  h thng tuyên giáo các cp, các co quan báo chI cüa tinh xãy dmg 
chuong trInh, k hoach tuyên truyn dng bO,  phong phii, sâu sc, sinh dng v 
cOng tác xây dimg Dáng d có nhiu tác phAm có chit luqng tham dr Giãi. 
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- Tham mu'u cho Ban Thu?ng vi Tinh üy thành 1p Ban Chi dao,  To thâm 

djnh tác phm d thi. Tip nhn, tng hap các bài thi gui ye; dông thai, chü trI, 
phi hçip vri các ca quan, dan vj có lien quan xây drng và ban hành Th 1 Giâi; 
t chüc thm djnh, xét duyêt các tác phm dr thi; xây drng kinh phi t chi'rc thm 
djnh và t chrc hi nghj trao giâi thithng Bi'ia 1im yang cap tinh; tham miru cho 
Ban Thung vi Tinh üy t chüc trao giâi thuang cho các tác phm tiêu biu cüa 
tinh và gl'ri tác phm xut sc tiéu biu tham dir Giãi Büa hem yang lan thr VI - 
näm 2021 theo dung thii gian quy djnh. 

3. Van phông Tnh üy 

Phi hçip vói Ban T chüc Tinh üy, Ban Tuyên giáo Tinh üy tham mlxu dê 
xut thirc hin K hoch htr&ng ing tham gia Giâi Büa Lim yang IAn thi'r VI - nàm 
2021; tham muu kinh phi trin khai th chiic giâi thu&ng a dja phucmg. 

4. Sr Thông tin và Truyn thông 

- Phi hap vai Ban Tuyên giáo Tinh üy djnh huàng các Co quan báo chi, 
tuyên truyn dAy mnh các hoat  dng tuyên truyn, quãng bá rng râi Giái Bia 
lim yang. Chi do dàng tâi th 1 Giãi trên Cng thông tin din tr cüa tinh và trên 
các co quan báo chI khác. 

- Theo döi, don dôc các co quan báo chI hi.râng img tham gia Giâi mt cách 
nghiêm tüc, thir&ng xuyên. 

- Tng hap kt qua thc hin tr các co quan báo chi glri v Ban To chüc Tinh 
üy và Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

5. Hi Nhã báo, Hi Van h9c Ngh thut tinh 

Xây d%mg, trin khai k hoch và t chuc phát dng cho các chi hji, hi vien 
tham gia hu&ng irng cuc thi Giâi Biia 1im yang; c vu, dng viên hi viên, phóng 
vien, cong tác viên và di ngü nhung ngii&i lam báo cüa tinh tich c%Ic tham gia, 
hithng ung tham dir Giãi. 

Thai gian phát dng: Hoàn thãnh trong tháng 5/2021; có the xem xét, phi 
hap lng ghép tai  Hi nghj giao ban báo chI tháng. 

6. Các co quan báo chi ella tinh 

- Ph bin, quán triêt v Giâi Bua Iim yang tói can b, phóng vien, cong tác 
viên cüa dan vj; däng, phát Th 1 Giãi trên các An phAm, chuong trInh phát thanh, 
truyn hInh yã báo dién tCr. 

- Co vu, dng viên, to diu kin d phóng vien, biên tp viên, cong tác viên 
tham gia vi&, sang tác các tác phAm tham dir Giãi; di mai ni dung, phucing thuc 
tuyen truyn v xây dirng Dáng, nâng cao chAt lirçmg, hiu qua các chuyên trang, 
chuyên miic xây drng Dàng trén các An phAm, chucing trInh. Thu&ng xuyen quan 
tam trin khai, phát hin các tác phAm có chAt luçing, dng yiên, khIch 1 cac tác 
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giá và nhóm tác giã gri tham gia Giái. Co trách nhim däng, phát các tác phm 
tru&c khi gri bài dr thi. 

- Xây dirng k hoch xác djñh cii th mvc  lieu, chi lieu d ra cüa dan vj khi 
tham gia Giâi Bia 1im yang 1n thu VI - näm 2021; djnh htràng, du tu trong 
tam d có nhüng tác phm báo chI dung chü d, th l, dc sc tham dir Giãi dt 
k& qua cao. 

- T chuc chm sci loai tác phm cüa co quan, dan vj; 1ira chçn nhUng tác 
phm d?t  cht lu'cing cao, dung theo th 1 gl'ri v Ban Tuyên giáo Tinh üy. 

- Thtr&ng xuyên báo cáo kt qua thrc hin huing üng Giãi a don vj giri v So 
Thông tin và Truyên thông d tng hçp gOi Ban To chirc Tinh üy vã Ban Tuyên 
giáo Tinh üy d theo dôi, báo cáo. 

7. Ban Tuyên giáo các huyn, thành uy, dãng üy tryc thuc, Mt trn T 
quc và các doàn th chInh trj - xã hi tinh 

Chi d?o  triên khai tuyên truyn, ph bin dn can b, dãng viên, doàn viên, 
hi viên vâ các tAng ióp nhân dan tham gia huOng lrng cuc thi. To diu kin cung 
cp ni dung thông tin phü hçp vOi k hoch, th 1 cuc thi khi phóng vién báo 
chI tác nghip tai  dja phuong, don vi. 

8. f ngh Van phông di din, phóng viên thu&ng trü các co quan thông 
tn, báo chI Trung u'ong ti tinh tIch cc tham gia Giài Büa hem yang theo chi 
dao, hithng dn cüa co quan, don vj; tip t1c tuyén truyn v cong tác xây drng 
Dãng cüa Dãng b tinh, guong các tp th& cá nhân din hInh ti các dja phuang, 
dan vj trong tinh. 

Trên day là Kê hoch t chüc, hirOng ung tham gia Giái báo chI toàn quc v 
xay dmg Dâng (Giài Büa lim yang) 1n thu VI - nàm 2021. Ban Thu?mg v Tinh 
üy yêu cu cp üy các cp trin khai thc hin nghiêm ti'lc K hoch d ra, djnh kS' 
hang tháng báo cáo kt qua (báo cáo rô s luqng và lTnh vçrc bài dir thi) v ThuOng 
trrc Tinh iy vã Ban T chuc Trung uang. 

Noi nhân:  
- Ban T6 chrc Trung uong, (b/c) 
- Các ding chI UVBTV Tinh üy, 
- Các ban dãng, MTTQ, các doân th tinh, 
- Các si, ban, ngành tinh, 
- Các huyn, thãnh üy vâ dãng üy trirc thuOc, 
- Hi Nhâ báo tinh, Cng TTDT tinh, 
- Luu Van phông Tinh üy (TH, VTh). 
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KEHo4cH 
chtrc Giai báo chi toàn quoc ye xay dirng Pang 
(Giãi Büa 1im yang) 1n .thfr VI— nám 2021 

• 
NAm 2021 là nm du tin trin khai thi1rc hin Nghj quyt Dai  hi d.i 

bieu toãn quoc Ian thu XIII ciia Dang, trong do co Ke hoach phat then kinh te 
- xä hi 5 näm 2021-2025 và Chin luçic phát trin kinh t - xà hQi 10 näm 
2021-2030, thm nhIn dn nAm 2045; nãm M chfrc bu cü dai  biu Quc hi 
khoa XV va bau cu dai  bieu Hçi dong nhan dan các cap nhiçm ky 2021 - 
2026, kin toãn t chi'rc b may nhà nuóc các cp. Dng thai, tip tic thirc 
hin các nghj quyt cüa Trung trang ye xây dirng, chinh don Pang gn v&i 
vic hpc tp và lam theo tix tu&ng do-di'rc, -phong each H ChI Minh. TInh 
hInh quOc t và trong nuâc có nhieu thai ca, thun lcsi, nhung cling dt ra 
không It khó khän, thách thüc, dôi hOi toàn Pang, toàn dan và toàn quán ta 
phái n phn du r.t cao, quyt tam rt Ian de hoàn thành thng 19i nhim 
V%1 cüanm 2021. 

Nh&m tip tiic nãng cao chit hrçing cong tác thông tin, tuyên truyen ye 
xây d%mg Pang trên các phtrang tin thông tin dai  chüng và ma rng ph.m 
vi, tm ânh hu&ng sau rng cüa Giãi báo chI toàn quOc v xây dijng Pang 
(mang ten Bua hem yang), Ban Chi do Giài xay drng Ke hoch to chisc Giai 
Büa hem yang 1n thr VI- näm 2021 nhu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 
1. Mijc dIch 
- Tip tic kh.ng djnh vj tn, vai trô quan tr9ng cia cong tác xây dirng 

Pang, thu hut sx quan tam han nia cüa can bO,  dãng viên trong h thOng 
chlnh tn và toàn xã hOi  dOi vâi cOng tác xây djng Pang, xây dimg h thOng 
chInh tij. 

- Nâng cao han nUa nhn thIrc ci'ia can b, phóng viên, bin tp viên 
các ccr quan báo chI và si quan tam cüá toàn xA hi trong vic vit, sang tác 
cac tac pham ye xay drng Pang. 

- Dng viên, khuyn khIch ngày càng có nhieu tác phm báo chI xut 



sc; to dng 1irc thuic dy nãng cao chat hrçing tuyên truyn cong tác xay 
drng Dãng, gop phn xây drng Dãng trong sch, viing manh;  không ngfrng 
nãng cao cht lucrng di ngQ can b, dãng viên; di mâi phirang thirc 1nh 
dao, nãng cao nng lirc c.m quyn cüa Dãrig và cht luqng boat dng cüa Ca 

h th6ng chInh tn. 
- Tip tic phát huy vai trO cUa các Cu quan báo chI, can b, dâng viên 

và nhân dan gOp kin xây dijng Dáng, xây drng chinh quyn; tham gia 
phông, chng suy thoái v tir tir&ng chInh trj,. dao  drc, 1i sng và nhüng biu 
hin "tir din bién", "tsr chuyn hóa" trong ni b; cüng c& tang ci.ring mi 
quan h máu thjt giüa Dáng vài Nhãn dan. 

- Thông qua Giâi Buia1im yang ln thu VI- näm 2021 gop phn tuyên 
truyn sâu rng v k& qua thânh cong cüng nhttng ni dung mri trong van 
kin Dai  hi ln thr XIII cüa Dãng và nghj quyt dai  hi clang b các cp, 
lam cho can b, clang viên và nhãn dan nhn thirc sâu sc v nhiing chi 
trucing, djnh htráng ion c'üa Dãng, thong nMt nhn thrc và hành dng, to 
niàm tin, khI th& dng 1c mOl, sr hung khâi dua Nghj quyt vào cuc sng. 

- C v11, dng viên toàn Dàng, toãn dan, toàn quân chung sirc, dng 
lông tip tic d.y mnh cong cuc xây drng, chinh dn Dàng, xây dung Nhà 
nuOc pháp quyn XHCN và h thong chInh frj trong-sch, vctng mnh; dOi 
mOi phuung thrc länh dao,  cm quyèn cüa Bang, xây drng h thOng chInh trj 
tinh gçn, hiu 11rc, hiu qua; n hrc phn du thijc hin th.ng lqi nhItng 
nhim vv trQng tam cüa cà nhim k dxçic nêu trong Nghj quyt Bai  hi XIII 
cia Bang, trong do Co CC nhim vii tr9ng tam v cOng tác. xây dung Bang, 
cüng các chixcmg trinh, k hoach  phát trin kinh t - x hi 5 nAm 202 1-2025. 

2.Yêucu 
- La ch9n cttrcic nhrng tác phm báo chI xut s.c nMt, nhüng cci quan 

báo chI, hi nhà báo và ban tuyên giáo, ban tO chuc cp iy có nhiu dóng gop 
trong tuyên truyn v cong tác xây dimg Bang và tO chr Giái Ba 1im yang 
d trao giái, ton vinh tác giã, tác phm và tp th& cá nhán tiêu biu. 

- Thông qua các tác phm báo chi tham gia Giâi Biia lim yang giip cho 
can b, clang vin và nhan d nhn thuc sâu sc them v Bang và cong tác 
xây dmg Bang, xây drng h thOng chInh trj; tip tic nâng cao chit hrçing, 
hiu qua tO chuc Giái Biia hOrn yang dO tr& thành mt hoat  dng có nghTa 
chInh frj sâu sic, có tác ding thit thrc d6i vOl cong tác xây dirng Bang. 

- Nang cao cht lucmg tuyên truyOn vO xây drng Bang trên các phucing 
tin thông tin dai  chi'ing theo hithng kOt hgp giia "xây" và "chOng", trong do 
1y "xây" là ca bàn, chiOn lucic, lâu dài, ly "chOng" là nhim vii quan trçng, 
cp bach và thuông xuyên; coi trçng câ "due trj" và "pháp trj", nhung dO cao 
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"pháp trj". Thc hin t& phrcing chain "L4y tIch cijc d.y lüi tiêu crc", "Iy 
cái dçp dçp cái xu". Qua do, to hiu (mg tác dng lan tOa trong các Ca quan 
báo chI và toàn xA hi. 

Mi ca quan báo clif, mi ngu&i lam báo c.n hiu ding chi'i triicrng c(ia 
Dãng v Cong tac xây drng Bang, xây dmng h thng chfnh trj, chü dng, tich 
c1rc bán sat thc tin ca sâ d kjp thii phãn ánh kt qua cOng tác xây dirng, 
chrnh don Dáng a cac da phuong, dan vl.  Tren ca sa do phat hiçn cách lam 
hay, mô hInh t& c1 biu ducing và du tranh phê phán nhffiig khuyt dim, vi 
phm, nhUng vn d con hn ch& thn tai. 

- - --ILNQI-DUNG  
1. Ten giãi thtrô'ng 
Tip tic s(r ding ten giâi thithng là: Giái báo chI toàn qu6c v xây 

drng Bang (mang ten Baa 1im yang). 
2. Don vj chü trI ti chfrc Giãi: 
Ban T ch(rc Trung uang, Báo Nhân Dan, Tap chi Cong san, Dài 

Truyn hinh Vit Nam và Hi Nhà báo Vit Nam. 
3. Ni dung trin khai 

Giài duqc tuyn chçn và trao cho các tác già (nhóm tác già), tác phm 
báo chi xut sc vit v xây ding Bang-  ên-cácmt: chfnh trj, tu tuâng, dao 
due, t ch(rc và can b, thuc các lTnh vrc cong tác th ch(mc - can b, tuyên 
giáo, kim tra, dan vn, di ngoi, phông, chng tham nhUng... vci nh&ng 
trçng tam: (1) V cong tác t chCrc hçc tip, ph bin, quán trit và thrc hin 
Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toân qu& l.n thi'r XIII c(ia Bang, dua Nghj quyt vào 

A A I • F F. cuc song. (2) Cong tac chuan bi,  to chuc bau cu dal  bieu Quoc h9l khóa XV va 
bu c(m di biu Hi ding nhãn dan các cp nhim kS' 2021 - 2026, kin toàn t 
ch(rc b may nhà nuóc các cap. (3) Vic ci th& hOa Nghj quyt Dai  hi di biu 
toàn qu& l.n th(m XIII cfia Bang và nghj quyt dai  hi dãng b các cap nhim k' 
2020-2025; tmnh hInh, kt qua xây dmg các churoTig trinh, k hoach phát trin 
kinh t-xA hi 5 nàm 202 1-2025 và Chin luqc phát trin kinh té - xâ hi 10 nAm 
2021-203 0, tm nhIn dn nm 2045 theo djnh huthng khai dy khát v9ng phát trin 
dt nuàc phn vinh, hnh phüc. (4) Tip t1c bào v nn tang tu tu&ng cüa Bang; 
du tranh chng "din bin hOa bInh"; phán bác các quan dim sai trái, 1u.n diu 
xuyên tac  cüa các th lc thu djch chia r khi dai  doãn kt dan tOe, h thp vai trO 
1nh dao  cüa Bang di vth vic phát trin dt nuâc và hOi  nhp quc t cüa Vit 
Nam. (5) Xây dmg Bang v do duc và thrc hin các quy djnh v& nêu gucing cüa 
can bO,  dâng viên g.n vài thiic hin Chi thj s 05-CT/TW cña BO ChInh trj v dy 
manh hçc tp, lam theo tu tu&ng, dao due, phong cách H ChI Minh; cong tác 



phông, chng tham nhfing, lang phi, lieu cvc,  chy chirc, chy quyn, "lcii Ich 
nhóm". 

Giâi cling dãnh d trao cho các ca quan Mo chI, hi nhà báo và ban 
tuyên giáo, bantA chüc cp iiy tiêu biu trong tuyên truyn v Cong tác xây 
dirng Dang va to chuc Giai Bua hem yang tren phm vi toan quoc; vmh danh 
nba báo c6 nhiu dóng gop trong Cong tác tuyên truyn v xây drng Dãng và 
biu dixcing nhftng thm guang din hInh trong hçc tp và lam theo liz ti.thng, 
dao düc, phong each Ho ChI Minh. 

Nhãn L tra Giâi Biia hem yang hang näm, Ban T chüc Giái la chçn 
1 nba báo tiêu bi&i và mt s nhân 4t trong tác phm doat giâi de ton vinh. 

4. D& tirçrng tham dy giãi 
- V tác giá: M9i ngtrii Vit Nam & trong nthc và ngoài nirâc có tác 

phm báo chI duve  dang, phát trén các 1oi hinh báo chi (báo in, báo din tr, 
phát thanh, truyen hinh,..). Tác già tham dr Giài không vi pham các quy djnh 
v do dCrc nghànghip cüa ngu?.vi lam báo Vit Nam, không vi phm Lut 
Báo chI, Lut S& hihi trI tu và các quy djnh khác cüa pháp lut. 

P P - A PS A t P A . - Ve tác pham: La cac tac pham bao chi thuQc tat ca cac the 1oi bao in; 
báo din tCr; phát .thanh; truyen hInh; ãnh báo chI. 

Nhüng tác hm dã &rçlc trao thu&ng r các giái báo chI cüa-dja phuong 
và ngãnh & Trung uarng vn ducrc quyèn tham gia Giài báo chi toàn quc ye 

xay drng Dàng, nhung cn ghi r mCrc giãi và do car quan nào t chi'rc. Không 
nhçin cac tacpham da a'ogtgiai cua Gzaz bao chi quoc gia. 

- Các car quan báo chi và hi nba báo th chüc bài ban, sang to vic 
. P P A A ). • huarng irng tham gia Giài Bua hem yang; d9ng vien di.rçic nhieu phong vien, 

nhà báo tham gia vit ye cong tác xây dmg Dáng và tuyen ch9n duçic nhieu 
tác phm có chit lucing, bão dam s h.rcing tham dp giái. 

- Các ban tuyên giáo, ban t chirc cp üy lam t& cong tác tham muu 
cho ban thir&ng v cp üy chi do các car quan báo chi trong ph?m vi quãn 1)' 
trien khai sang t?.o,  hiu qua Giái Ba iiem yang tai  dja phucing, darn vj; chü 
' i(• t P P • P F A tn, phoi hqp vol cac car quan, darn vi co lien quan gçii y, huarng dan cac nçi 

dung mâi, vn de khó, kt qua nei bt de các car quan báo chI barn sat th%rc 
tin sinh dng sang the các tao phm báo chI có cht luvng, phiic vi có hiu 
qua cong tao xây dimg Dàng. 

5. Thôi gian tác phm diy giãi 
ThM gian dang, phát tao phm duc tInh tr ngày 01-11-2020 dn 3 1-10- 

2021. Thôi hn cui cüng nhn tác phâm là ngày 10-11-2021 (theo du biru 
din). 

III. BAN CII! DiO, BAN TO CHC GIAI 
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.,. 1. Thanh phan Ban Chi do Giai 
Bao gm các dng chi lnh dao  Ban T chic Trung 'uoTlg, Ban Tuyên 

giáo Trung uang, B Thông tin - Truyn thông, Hi Nba báo Vit Nam, Báo 
Nhn Dan, Tp chI Cong san và Dài Truyn hmnh Vit Nam, do dng chI 
Tru&ng BanT chrc Trung ixcing lam Tnr&ng Ban Chi dao. 

2. Thanh phan Ban To chwc Giãi 
Bao gm các ding chI lãnh do ca quan và• mt s &m vj thuc Ban T 

chrc Trung lzclng, Ban Tuyên giáo Trung uang, B Thông tin - Truyn thông, 
Hi Nhà báo Vit Nam, Báo Nhán Dan, Tp chI Cong  san và Dài Truyn 

- --------- hinh-Vit--Nam-do• dng- cM-Phó-Tg---Ban--Tche--Tning-xcmg-1ãrn 
Truó'ng Ban T chirc Giài. 

Ban T chrc Giài dircc sr di4ing con du cüa Ban T6 chirc Trung uang 
trong qua trInh hot dng. 

3. Co quan Thtrô'ng trirc Giãi 
Tp chI Xây dmg Dãng thuc Ban T chCrc Trung lrcing là cci quan 

Thuông trrc Giái. 
N. sO LUNG, GL4 TR4 GIAI TH1NG 
1. S& lirçng giãithtr&ng: 
V tác ph.m: Co 1 giái Dc bit, 6 giái-A, 12' giài-B,"16 giaiC và30 

giâi Khuyn khIch. Ngoài ra, Giài Bi'ia 1im yang ln thi VI- näm 2021 có 
mt s giãi: Giãi tác ph.m xut sc v ph biEn, quán trit và thrc hin Nghj 
quyt Di hi Dãng; Giái tác phm xut sc v tuyên truyn cu)c bu cCr dai 
bik Quc hi khóa XV và Hi dng nhãn dan các cp nhim k' 2021 - 
2026; Giái.tác phm xut s.c v d6i mâi phuang thirc lãnh dao, cm quyn 
cüa Bang; Giái tác phm xut sc phát trin 1 1un v xây drng Bang; 
Giái tác phm xut sc v bào v nn tang tu tixng cüa Bang; Giài tác 
phm xut s.c v du tranh chng "din bin hôa bInh"; Giái tác ph.m xut 
sc v phát hin tm gucrng tiêu biu trong hçc tp và lam theo tu tithng, dao 
d(rc, phong cách H ChI Minh; Giài tác phm xut s.c' cüa tác già cao tui; 
Giài tác phm xuAt s.c ciba tác già tré tui; Giài tác phm xut s.c cia tác 
giá là nguii Vit Nam i nuóc ngoài. 

V giái tp th& Co 15 giài Xut sc cho các cci quan báo cM, hi nhà 
báo và ban tuyên giáo, ban t chirc cp iy tiêu biu. 

V Nhà báo tiêu biu: Vinh danh 1 nhà báo. 
A A A A * Ve nhan vat tieu bieu: Vinh danh m9t so nhaii vt trong tac pham doat 

glal. 
2. Giá trj giãi thuông 
Giâi Dc bit: 300.000.000d 
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Giái A: 100.000.000d 
Giâi B: 75.000.000d 
Giái C: 50.000.000d 
Giái Khuyn khfch: 30.000.000d 
Giái tác phm xut sc v ph bin, quán trit và thc hin Nghj quyt Di 

hi Dãng: 50.000.000d 
Giãi tác phm xut sc v tuyén truyn cuOc  bu ci'r di bi&i Quc hi 

khóa XV và Hi ding nhãn dan các cp nhim k3" 2021 — 2026: 50.000.000d 
Giài tác phm xut sc v di mri phuing thi'rc 1nh do, cm quyn 

ci'ia Dâng: 50.000.000d 
Giãi tác ph.m xut sc phát trin 1 lun. v xây drng Dãng: 

50.000.000d 
Giâi tác phm xut s.c v báo v nn tang tu tuông cüa Dáng: 

50.000.0001 
Giài tác phm xut sc v du tranh chng "din bin hOa bInh": 

50.000.000d 
Giài tác phm xut sc v .phát hin t&n gucrng tiéu biu trong hçc tp 

và lam theo lix tithng, do thrc, phong cách H ChI Minh: 50.000.000d 
Giái tác phm xut sc cüa tác giã. cao tui: 50.000.000d 
Giat tác pham xuat sac cua tac gia tre tuoi: 50.000.000d 
Giái tác phm xut sc cüa tác giâ là nguYi Vit Nam ô nu&c ngoài: 

50.000.000d 
NhUng tác phm doat giâi A, B, C, dng th&i là tác phin xut sac nMt 

thuc 8 giâi nêu & trên thI duqc ghi giy chi'mg nhn doat 2 giái, tin thu&ng 
ly mrc cao nhttrong 2giái do và duçic thuông them 1 0.000.000,od. 

Giâi tp the Xuat sac: 50.000.000d 
Tin thu&ng Nhà báo tiêu biu: 50.000.000d 
Qua tng nh.n 4t tiêu biu: 10.000.000d 
Tin thix&ng các tác phrn vào chung kháo: 5.000.000d 
3. ffrnh thfrc Mien thithng 
+ EMi vâi tác giâ, the phm doat  giâi: Tng tin this&ng, giy chimg 

nhn kern theo biu tnrng Büa 1im yang. 
+ Di vOi Nba báo tiêu biu: Tng tin thu&ng kern theo biu tnrng 

Bña Iim Yang. 
+ D6i vai nhân 4t tiêu biu: Trao qua tang kern theo hin 4t hru nim 

Büa 1im yang 
+ Doi vôi tác gia có tác pham vao chung khao: Tang tien thucng, giay 

chrng nhn kern theo hin 4t liru nim Büa lim yang. 
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+ Di vài c quan báo chI, hi nhà báo và ban tuyêxi giáo, ban t chirc 
cAp üy tiêu biu: Tng tin thuông kern theo Bng khen cüa Ban T chi'rc 
Trung izcmg.

___ ___ 
V. TO CITU'C THIC HIN 

1. Thong nhAt các• ni dung cong vic và phân cong trách nhim 
+ Ban T6 chüc Trung uclng, Báo Nhán Dan, Tap chI Cong san, Dài 

Truyn hinh Vit Nam và Hi Nhà bo Vit Nam phi hcip vâi Ban Tuyén 
giáo Trung ucmg, B) Thông tin - Truyn thông t chCrc hQp, thong nhât các 
ni dung cong vic và phân cong nhim vi ci th tr khi phát dng dEn khi 
cong b và trao Giài Btia 1im yang 1n thu vi- n.m 2021. 

+ Ban Chi dao  Giái gui cong vn d nghj Thithng trc các tinh, thành 
üy, ban can sir dãng, dãng doàn, dãng üy trrc thuc Trung ung chi dao  các 
cd quan báo chI trong ph?m vi mmnh ph%i trách tIch circ huông i.'rng Giâi Büa 
1im yang 1n thr VI— nm 2021. Qua do djnh huâng thông tin, dir 1un vào 
nhi:tngvAnd mâi, dtrcrc dir 1un quan tam lien quan dEn cong tác t chuc hçc 
tap, pho bien, quán triçt, thrc hiçn Ngh quyet Di hQl d?i  bieu toan quoc lan thu 
XIII ci1a Dãng và ngh quyEt dai  hi dãng b các cAp nhim k' 2020-2025, dira 

Ngh quyEt vào cuOc s6ng; cong tác chuAn bj và t chüc bAn cr di biu Quc hi 
khOa XV và bAn cCi di bi&u Hi dgnháidãn hifii k202T -  2026, 
kin toàn t chuc b may nhà ntxâe cac cAp; tInh hInh, kEt qua xây thjng cac 
chirang trInh, kE hoach pháttriEn kinh tE-xä hi 5 nàm 2021-2025 và ChiEn hiqc 
phát triEn kinh tE -  xã hOi  10 nm 202 1-2030, tAm nhmn dEn näm 2045 theo djnh 
hurng khoi dy khát vçng phát triEn dAt nithc phn vinh, hnh ph(ic; ffing cithng 
báo 4  nn tang tu tuâng ci1a Dàng; phân bác các quan diEm sai trái, 1un 
diu xuyén tac  c'Cia các thE hrc thu dch, tIch circ dAn tranh chng ccdin  biEn 
hôa bInh"; tuyên truyEn yE tang cuing xây drng khi doàn kEt, thng nh&t 
trong Dáng và mi quan h gn bó mt thiEt gia Dâng vâi Nhân dan; vAn dE 
xay dirng Dáng yE dao  dire và vic tiEp tiic thirc hin Nghj quyEt Trung uong 
4 (khóa XI, XII) g.n vói thc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa B ChInh frj yE 
tE tic dAy manh  hpc  tip,  lam theo hr tithng, dao  dire, phong each H ChI 
Minh và thrc hin các quy djnh yE trãch nhim nêu girong cüa can b, dâng 
viên; tjch cijc tuyén truyEn nhng mô hInh mói, each lam hay, gtrcrng sang 
diEn hInh trong cong tác xây d1mg Dáng. Dng th&i, phãn ánh nhing mt han 
chE, yEu kern dE rUt kinh nghim, kjp thai chAn chinh. Các tác phArn tham dij 
Giái Bira hem yang cAn barn sat thirc tin cong tác xay dimg Dáng & mçi 
mien, hnh virc, phan anh sinh dçng ket qua thirc hiçn Ngh quyet Di hçi XIII 
và ngh quyEt di hi dãng b các cAp nhim k' 2020-2025; cong tác 1nh 

dao, chi do, diEu hành cUa các cAp Uy, chInh quyEn thc hin có hiu qua 
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• A .. •A • •p A A mçic tieu phat tnen kinh te la nhiçm vi trung tam, xay dung Dang la then 
cht, phát trin van hóa là n&n tang tinh th.n cüa xã hi; baodãn v(ng chc 
quoc phong - an nrnh Ia tr9ng yeu va mci r9ng quan hç quoc te a tarn mtrc sau 
reng... 

~ Hi Nba báo Vit Nam gUi cong van dn các hi nhà bo tinh, thành 
ph& lien chi hi, chi hi trirc thuOc Trung ucing và các ccx quan báo chI giâi 
thiu, vn dng và huàng dn các hi viên vit, sang tác, gUi tác phm tham 
dv Giái Büa lim yang 1n thu VI— nAm 2021. 

+ Ban T chUc Trung ucing tip tile  phi hcxp vâi B Thông tin - 
Truyn thông và các ccx quan báo chi & Trung uorng t chi'rc các hi 
nghj tp hun kin thUc v xây d%rng Dáng cho lAnh dao,  phóng viên, 
biên tp vién các cci quan thông tn, bao chI trong pham vi cá nuâc. 

2. Thanh 1p 1191 doug cham Giãi, ban hanh The lç Giai 
A A P h X A Ban hanh kern theo Ke hoach nay The Ic thai báo chi toàn quoc ye xay 

dirng Dãng (sCra di, b sung) lam can dr xét chQn tác phm xuAt sc và tp 
th tiêu biu d trao giâi. 

Trén cci s& d xut cüa cci quan Thu&ng tnrc Giái (Tap chI Xây d%mg 
Dáng), Ban T chuxc Giài ra quyt djnh thành 1p HOi  ding chm Giái (gm 
Hi dng So khao Va Hi dng .Chung khào), Ban Thu k2,'  va T giiipvic. 
So hrçmg, cci cau HQ1 song So khao va Hi dong Chung khao phai bao dam 
tInh khách quan, toàn din, chuyên sâu, dáp lrng dugc yêu cu v cht luqng 
và th&i gian ch.m giài. 

3. Xét chçn sokhão 
Vông so khâo tin hành trgiUa tháng 11 dn ngày 15-12-2021. Các tác 

phm báo chI dã däng gUi tham dir Giài theo quy dnh sê duçxc Hi dng So 
kháo xem xét, dánh giá d chpn ra tác phm báo chI dáp üng tiéu chI xét trao 
giài &ra vào vông chung kháo. 

4. Xét chçn chung khão 
Yang chung khào tin hãnh tirngày 20-12-2021 dn ngày 10-01-2022. 

Da tren ket qua tuyen ch9n cua H91 dong So khao, Flçi dong Chung khao 
tin hành dánh gIá, thm djnh, 1a chçn ra nhUng tác phm xut sc nht trInh 
Ban T chUc và Ban Chi dao  Giái xem xét, quy& djnh tác phm dot giái. 
Vic 1a ch9n tác phm xut sc d trao thir&ng cAn cU vào tmnh hInh thc t, 
không nht thit mi loai hInh báo chI phài xét dü s6 hxcing các giãi Dc bit, 
A, B, C, Khuyn khIch Va the giài chuyên d theo ccx cu giài thu&ng. Ca 
quan Thircxng trite thai phoi hcxp Ban Thu ky thai qua theo doi qua trmh trien 
khai hu&ng Ung Giái và tang hçip báo cáo së chçn ra các cci quan báo chI, hi 

A A • • A A A nha báo, ban tuyen giáo, ban to chuc cap uy, Nha bao tieu bieu và nhan vat 
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tiêu biu trmnh Ban Chi dao,  Ban T chi'rc giái xem xét quyt djnh khen 
thithng. 

5. Cong b và trao giãi 
L cong b và trao Giâi B(ia li&m yang l.n thr VI — näm 2021 duçic t 

chirc t.i Ha NOi  dáng vào c4 Ic) nim 92 nám Ngày thành 4p Dáng 3-2. Bui 1 
trao giái s ducc truyn hInh trrc tip trén song Dài Truyên hmnh Via Nam 
(VTVI). 

6. Kinh phi h trç' Giãi 
Kinh phi hot dng Giài báo chI toàn quc v xây dmg Dâng do hoat 

dng tài trcy, h trn, quang bá thtwng hiu ti,r nguyen, hcip pháp cüa các doanh 
nghip, dan vj, không huy dng kinh phi duci mi hlnh thi'rc di vOi cá nhân, 
t chi'rc trong danh sách tham di Giài. Vic thông tin quãng cáo báo dam 
quyn lçii cho các nhà tài trçi sê do Dài Truyén hInh Via Nam, Báo Nhân 
Dan, Tp chI Cong san, Tap  chI Xây dirng Dàng cUa Ban T chüc Trung 
i.rcing và các báo, tp chI thuc Hi Nhà báo Vit Nam cüng phi hçp thirc 
hin (vic thông tin quáng cáo min phi báo dam quyn Igi cho các nhà tài 
trq ducic coi là mOt  phn kinh phi h trçi cho cOng tác t ch(ic Giái). Các 
khoàn kinh phi tài trg, h trç, quáng bá thuang hiu trén së chuyn v tài 
khoãn cüa Giãi Bia lim vàng;ducic diing d0ng u3idjnh ye tài bhInh hin 
hành trong toàn b qua trIñh ch.m, hra chQn, ton vinh và trao giái. Ca quan 
Thung trirc giãi can cir vao thirc t phát sinh, Quy ch quãn 1 và s1r dcing 
kinh phi th chi'rc Giái Bña 1im yang d d xu.t vói Ban T chirc Giài vic 
thu chi cii th& h.ng nãm báo cáo cOng khai tài chInh giri dn các dan vj dng 
t chirc Giâi./ 

Ncii nhân:  
- Thu?mg trrc Ban BI thu (d báo cáo), 

- 1)/c Phm Minh Chmnh, Tnthng Ban (d b/c), 
- Lanh dao Ban TGTW; B FITI; Hi NBVN; 
Báo Nhân Dan; Tp chI Cong  san; Dài Truyên 
hInh VN (de phôi hçip), 
- Các tinh ñy, thành iy, dãng Uy, dang doân, ban 
can sr dâng trVc thuc TW, dàng Uy dan v sir 
nghip Trung uong, 
- Các cci quan báo chI, 
- Luu VP, TC XD1). 

KIT TRIYONG BAN 
PHO TRUONG BAN 
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9 XI X THE L (sira doi, bo sung) 
Giãi báo chi toàn qucv xây dng Bang 

(Giai Bua hem yang) 
(Ban hành kàm theo Ke' hoach f 08- KR/B TCTW, ngày 25 tháng 3 nám 2021 

cüa Ban Td chic Trung uvng) 

CHIX€NG I: QUY BiNH CHUNG 

Diu 1. Ten gçi Giãi thirông 
Giái báo chI toàn quc v xáy drng E)áng (mang ten Büa lim yang), là 

giài thuâng hng nàm do Ban Tq chüc Trung ucmg ph& hqp vói Báo Nhán 
Dan, Tap  chI  Cong  san, Dài Truyn hInh Vit Nam và Hi Nba báo Vit 

cho cá álibáo 
Dang tren cac mat:  Chrnh tr, tu tumig, do &rc, to chuc va can b9, thuçc cac 
linh vrc cong tao t chirc-cán b, tuyên giáo, kim tra, dan van,  di ngoi, 
phông, chngtham nhüng... duçic dang, phát trên cáo 1°ai hInhbáo chI (báo 
in, báo diçn tu, phat thanh, truyen hinh,..) do Bc Van hoa — Thong tin tnrcic 
day và B Thông tin — Truyn thông hin nay c.p phép. Giâi cling dành d 
trao cho cáo ccc quan báo chi, hOi nhà báo va ban tuyên glao, bant chrc cp 
iy tiêu biu trong vic tham gia hu&ng irng Giâi Büa hem yang trén phm vi 

toàn quc. D vinh danh cáo nhà báo có nhiu dóng gop trong cong tác tuyên 
truyn vêxay ding Dãng Va biu duang nhftng tam guang din hInh trong 
hc tap va lam theo tu tung, dao  duc, phong cách Ho Chi Minh, nhan Le 
trao Giâi Büa 1im yang hng nam, Ban T chüc Giài Ira chçn 1 nhà báo tiêu 
biu và mt s nhân 4t trong tác phm doat giâi d ton vinh. 

Diu 2. Miic dich, nghTa 
- Khng djnh vj trI, vai trà và tm quan trng cüa cong tác xây drng 

Dâng; ding thii t?o  dng 1rc nng cao cht lucing cOng tác thông tin, tuyên 
truyn v xay dçrng Dâng trén cáo phuang tin thông tin di chüng. 

- Náng cao nhn thüc cUa can b, dãng viên trong h thong chInh trj và 
toàn xã hi v Cong tác xây dmg Dâng, gop phn xây drng Dáng trong sch, 
vtng manh  v chInh trj, ttr tirâng, th chi'ic và dao  dirc; tip tçic di mâi 
phuong thi.rc lanh do, nang cao nang 1c cam quyen cua Dang va chat luqng 
boat dng cCrn h thng chInh trl. 

- Dng vien, khuy&i khIch, t?o  sr quan tam cüa phóng viên, bién tp 
viên cáo cci quan thông thn, báo chI Va mci can b, dàng viên, nhân dan trong 
vic vit, sang tác ngày cãng nhiu tác phm báo chi xut sc v xây drng 
Dàng. Dàng thôi, c v€i cáq ccr quan báo chI a Trung uoig và dja phuong tIch 
c11c tuyên truyên v cong tao xây dirng Dang vâi nhttng trng tam: (1) ye 
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A A F a • , . a * a A • cong tac to chuc h9c tip, pho bien, quan tnçt va thc hiçn Nghj quyet Dai  hçi  dai 
biu toân quc 1n thir XIII cüa Dãng, dua Nghj quyt vâo cuc sng. (2) Cong tác 
chu.n bj, t chirc bucü dai  biu Quc hi kháa XVva bu cir clai biu Hi d&ig 
nhan dan cac cap nluem ky 2021 - 2026, luçn toàn to chuc bQ may nha nuàc các 
dp. (3) Vic ci th hôa Ngh.j quyt Dai  hi cl?i biu toãn quc 1.n thu XIII cüa 
Dãng và nghj quyt d?i  hi clang b các cp nhim k5' 2020-2025; tInh hlnh, kt 
qua xây dimg các chucTng trmnh, k hoach phát trin kinh t-xã hi 5 nAm 2021-
2025 và Chi& hrçic phát trin kinh t - xA hi 10 nm 202 1-2030, tam nhln dn 
nm 2045 theo djnh huóng khcri dy khát v9ng phát trin dt nuâc phn vinh, h?nh 
phCic. (4) Tip tVc  bâo v nn tang tu tithng cüa Dãng; du tranh chng "din bin 
hôa binh"; phãn bác các quan dim sai trái, lun diu xuyên tac  cüa các th 1irc thi 
djch chia rë khi dai  doàn kt dan tQc, ha thp vai trô lAnh dao  cüa Dãng di v&i 
vic phát trin dt nucfrc và hi nhp quác t cUa Vit Nam. (5) Xây dmg Dãng v 
dao drc và thirc hin các quy djnh v trách nhim nêu guang ci'ia can b, clang viên 
gn v&i thc hin Chi thj s6 05-CTITW cüa B Chmnh frj v dy mnh h9c tip, lam 
theo tu tu&ng, clao due, phong each H CM Minh; cong tác phOng, chng tham 
nhfing, lang phi, tiêu cljc, chy chi'rc, chy quyn, "lcii ich nhóm". 

- Ghi nhn và ton vinh tác già, nhórn tác già có tác phm báo chI xut sc 
tiêu biu và tp th& cá nhân có thiu dóng gop trong hoat dng tuyên truyn 
ye xay dijng Dang. 

- Vinh danh nhà báo lao thành, có nhiu dóng gop vài cong tác tuyên 
truyên ye xây dirng Dãng. 

- Vinh danh các than 4t tiéu biu trong tác phm doat  giài. 
.X • A. Dieu 3. Phm vi, doi ttrçrng ap dting 

• 
1. Th l nay quy djnh v ten gçi, miic dich, nghTa, tiêu chu.n, diu 

kiçn, the loai, tieu chi xet chpn, cci cau giai thtro'ng, mire thtrcing, ho sci, quy 
* A • X A • • • , * i A , . • trrnh, thu tic, H9i cong cham giái, krnh phi va each thuc to chizc Giai bao chi 

toàn quôc ye xây dung Dâng. 
2. Mci nglr&i Vit Nam a trong và ngoài nuâc có tác phm báo chI phU 

hqp vói tiêu chI cüa Giâi du cO quyn gui tác phm tham dr. 
3. Tác phâm!chüm tác phm (sau day gçi chung là tác phm) tham gia 

Giái Bz2a liê'rn yang phái dirge clang, phát trên các loai hInh báo chI (báo in, 
báo din tu, phát thanh, truyn hInh,. •) do cci quan Nhà nuóc có thAm quyn 
cap phép và báo dam diing quy djnh v thôi gian clang, phát; cO hiu qua xa 
hi cao, duçic dir lun xã hi thi'ra nhãn. 

CIfUONG II: QUY DH CV THE 
Diu 4. Quy dlnh  v tác giã, s lirqng tác phm tham dr 
1. Mi tác giá hoc nhóm tác giã chi dirge chn 01 tác phâm phü hcip vài 

quy djnh cüa Giâi d tham dl:r. Nu tác già dA có tác phâm riêng cüa mInh, 
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dng thii tham gia nhóm tác già sang tác tác phm khác thI duçic ch9n them 
tol da 1 tac pham khác. 

2. Tác giá có tác phm gCri dr. Giái không dirge vi phm các quy djnh v& 
dao dirc ngh nghip ci'ia ngtthi lam báo, không vi phni Lut Báo clii, Lust 

Sà hfru tn tu và các quy djnh khác cüa pháp lut. 
A ., A. A. 3. Ve tác gia cao turn va tré tuoi: 

Tác già cao tui là ngi.thi có tu6i d&i tr 70 tui tth len (theo CMND hoc 
gi.ykhaisinhgóc).

, A. . A. , Tac gia tre tuoi Ia ngucii co tuoi dm tu25 turn trci xuong (theo CMND 
hoc giy khai sinh gc). 

Dieu 5. Tieu chi xet trao Giai 
I. Di vói tác phm 
1. Tiêu chi chung 

.7, . . , .A .. A a) Tác pham báo chi ducrc trao Giài Bua hem yang Ia nhirng tac pham 
,, A A bang tieng Viçt (hoac tieng dan tçc, tieng nuâc ngoai dirge dich  ra tieng Viçt) 

A F F P P A P A dang, phát tren cac loal hinh báo chi (bao in, bao diçn tir, phat thanh, truyen 
A , .( A hmh,..) ke tr ngay 1-11 nam trtrcic den ngay 31-10 nam sau. Neu tac pham 

nhiu k' thI dn thi han  np tác phâm phâi dàng, phát xông toãn b tác 
phm và Co It nhât 2/3 so tác phâm däng, phát trong khoãng th&i gian nêu 
trén. 

b) Tác phm dirge xét trao Giãi Baa lim yang phái là nhüng tác phm 
bâo dam tInh chân thirc, chInh xác, khách quan, có djnh hir&ng tir tithng 
chinh trj d(ing din. Ni dung tác phm phâi nêu dirge nhthig van dà mói 
trong cong tác xây drng Dâng và dang dircic dir lun xã hi quan tam; có tInh 

p A A p p A - A' phat hien, tong ket hoc hucing dan co tinh thuyet phic va hiçu qua xa hçi 
cao; có phinmg pháp th hin hp dan, sang tao;  có tác dng tIch circ phic vi 
cong tác xây dirng Dàng. 

c)NhUng tác phrn dA &rçrc trao thuâng & các giái báo chI dja phucmg va 
ngành r Trung ucing vn di.rqc quyn tham dir Giái Büa 1im yang nhirng 
phâi ghi rô müc giài và thông tin v ca quan! dan vl,  thii gian t chüc giâi. 
Không nhn các tdc phdm dii dogt giái cza Giâi báo chI qudc gia. 

d) Các th loai và loai  hInh báo chi duqc xét trao giâi: 
- Loai hInh: Báo in, báo din tU, phát thanh, truyên hInh. 
- Th loai:  Bài phán ánh, phông vn, ghi chép, bInh lun, chuyên lun, 

phóng sr, k sir, diu tra, các chuong trInh phát thanb, truyn hInh, phim tài 

lieu, 
san phm báo chI da phucing tin, ành báo chi... 
e) Tác phm dirge xét Giài phâi bâo dam không vi pham bàn quyn k tr 

thai dim cong b& 
g) Tác phm không dirge xét: 
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- Lot bài ghép tr nhithg bài dc 1p cüa các tác giâ dfrng ten riêng lé & 
các th?ii dim däng báo khác nhau, không có ten bat  bài. 

A A t S A - Cac tác pham co nçn dung dang tai dang con cha danh gia va ket 1un 
, , , A A cua cac cci quan co tham quyen. 

P A A • A A A A A - Cac tac pham mang tmh hu cau (nhu tieu pham, cau chuyen van nghe, 
phimtruyn...). 

- Anh ghép, ánh xr l bang vi tInh, ãnh phong cãnh, tinh 4t. 
2. Tiêu chi riêng di vói tirug th boi tác phm báo chI 
a) Bdo in 
- Mi tác phm là mt bài hoc mt bat  bài (không qua 05 k') cüa cüng 

tác giá hoc nhóm tác giã cfing d(mg ton, v cüng mt sr kin, cüng mt d 
tài và thrc hin bang cüng mt th loai báo chI. 

* Truông hcrp dc bit vuçit 5 k hoc hInh thrc th hin mài Ban T 
chüc Giâi sê xem xét cii th. 

b) Bdo etin tü 
A .,. ,. A , A A - Tác pham tham di,r thai phai la tac pham sang tao  lan dau, thc hin 

riêng cho báo din tr; th hin ducic dc tnmg cüa báo din t, bao gm Ca 

san phm da phucmg tin; không xét nhUng tác ph.m ly tr báo in. Mi tác 
phm là mt bài hoc mOt bat bài (không qua 05 ks') duâi hInh thi'rc thông 
tin vn bàn, am thanh, hInh ãnh hoc da phuang tin cüa ci'ing tác già hoc 

.. , . , s . A S A A S A A nhom tac gia cung dung ten, ye cung mQt sr kien, cung m9t de tai. 
* Trithng hqp dc bit vuçit 5 k5' hoc hInh thirc th hin mri Ban T 

chüc Giâi s xem xét ci th. 
c) Phd! 1/ian/i 

- Mi tác phm phâi là mt hoc rnt bat  phóng sir, k sr (khong qua 

05), mt ho.c mt bat  chucmg trInh phát thanh (không qua 05) v mt chü 
sr kin phát mt kS'  hoc nhiu ks'. 
- Tác ph.m phái th hin duçic dc tnrng cüa báo nói là am thanh rö 

rang, ting nói nhân 4t, ting dng, am nhac báo dam cht luqng. Thii 
1ucmg: Toi da 60 phut/tac pham. 

* TriRing hcrp dc bit vuçit 5 ks', bat  phát thanh hoc Mnh th'trc th hin 
mâi Ban To chi'rc Giãi së xem xét cii th& 

•d) Truyn hInh 
- Mi tác phm phái là mQt hoc mt boat phóng sir, k sir, phim tài 

lieu (không qua 05 phóng s%r), mt hoac  mt  bat  chucing trInh truyèn 
hInh (khong qua 05 chung trInh) ye mt chü dê, sir kin. 

- Tác phm phái th hin duqc d.c trimg cia báo hInh là hInh ãnh dng. 
K thut hInh ánh, am thanh phái dat  yOu câu chat hrqng, ni dung hap dn 
và báo dam clang nhu chucing trInh dã phát, không dixqc dung hinh lai.  Th?ii 
hxçing: Ti da 90 phütltác phm. 
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* Trir?ing hcrp dc bit viiçrt 5 chi.rang trInh, phóng sir hoc hInh thirc th 
hin mâi Ban T chüc Giâi sê xem xét ci th. 

Anh báo ciii 
- Tác phm ãnh bao gm ãnh dcm, nhóm ãnh hoc phóng sr ánh. Di vói 

nhóm ãnh ho.c phóng sir ânh v mt ni dung däng báo có nhMu ánh, chi tuyn 
chçn m& nhóm ãnh hoe phóng sr ãrih không qua 10 ãnh, däng trén eüng mt 

A . A A. A so bao hoac cung thm diem xuat ban (doi vth bao dien ttr). 
II. Di vo'i co' quan báo chi, hi nhà báo và các ban tuyên giáo, ban 

to chtrc cap uy 
1. Di vói ccr quan báo chI 
Ca quan, dan vl,  t chi'rc duçrc trao Giái Ba 1im yang phâi dt các tiêu 

chIsau: 
- Duc ca quan Nhà ntrâc có thm quyn cp phép hoat dng trong lTnh 

v'iTc bao chi, truyen thong; 
- Tfch c'ijc tham gia huâng irng Giài Bia hem yang; 
- To chuc phat dQng Giái tal  ca quan, dan vi m9t each khoa h90, bai ban, 

sang tao,  thu hi'it nhieu phóng viên, biên tp viên, k5 thut vién tham gia và 
dt ducic nhieu kt qua tuyên truyen v xây drng Dâng; 

- Làca quan, dcn vi,  t chirc có s tác giã, tác phm di Giâi trong nhóm 
các dan vj tham dr nhieu và có chit luçmg nht; 

- Là ca quan, dan vj, to chi'rc có tác giã, tác phâm doat Giâi hoc vào 
vông chung khào. 

2. Di vó'i ti chfrc Hi Nhà báo 
- Duqc Thi.thng trirc Thuing vi Hi Nhà báo Vit Nam hoc Thithng 

trrc tinh üy, thành üy giao nhim vii lam du mi th chirc trin khai hu&ng 
üng Giài Büa hem yang trong ca quan Trung uang Hi hoc lain co quan 
thuông trçrc trien khai Giâi các dja phucing. 

- Htrâng dan, vn dng thu hcit duge nhieu hi vien, phóng viên tIch cijc 
tham gia huang img Giai Bua hem yang va co nhieu tac pham chat 1ung 
cao. 

3. Di v&i các ban tuyên giáo, ban t chiic cp üy 
Các ban tuyén giáo, ban t6 chirc cp iiy dtrqc trao Giâi Biia hem yang 

phài dat  the tiêu chI sau: 
- Lam t& cong tác tham muu cho ban thuông viii cap üy chi do các cci 

quan báo chI trong phm vi quàn 1 trin khai sang tao,  có hiu qua Giái Biia 
hem yang tai  dja phuong, dan vj. 

- Chü trI, phái hqp vói các ca quan, dan vj lien quan gçi , hu6ng dn 
các ni dung mói, v.n de khó, kt qua ni bt d các ca quan báo chI barn sat 

thrc tien sinh dng sang tác các tác phm báo chI có chit lucing, phic vi có 
hiu qua cong tác xây dirng Dàng. 
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Ill. Vinh danh nhà báo tiêu biu Va nhán vt tiêu biu 
1. Bi vói Nhà báo tiêu biu 
- Là nhà báo lao thãnh, cO nhiu nin hoat  dng trong lTnh vrc báo chI. 
- Co nhiu dOng gop cho cong tác tuyên truyn v xây di4rng Dáng. 

(Ban T chi'rc có tiêu chi cu th riêng d xét chçn) 
2. Di v&i nhãn vt tiêu biu trong tác phm dot giâi 

(Ban T6 chüc có tiêu chi cii th riêng d xét chçn) 
)Jiu 6. Cor cu Giãi và hInh thfrc khenthtr&iig 
1. Co cu Giài 
a) Di v&i tác phm: Giâi thu&ng h&ng nm ducic trao cho các tác phm 

bao chi xuât sc thuôc cac th loal báo chi vai s h.rçmg 01 giai Dc biêt, 06 
thai A, 12 Giai B, 16 Giai C va 30 thai Khuyen khich. Ngoai ra, thai Bua 
lim yang l.n thir VI - närn 2021 cO them mt s giâi khác: Giãi tác phm 
xugt sc v ph6 bin, quán trit va thtic hin Ngh quyt Di hi Dãng; Giâi 
tác phm xuât sc v tuyên truyn cuc bu th di biu Qu6c hi khóa XV 
và HOi  dng nhân dan các cp nhim k' 2021 - 2026; Giãi tác phm xugt 
sc v d6i m&i phuong thCrc lânh do, cm quyn cüa f.ng; Giâi tác 
ph.m xut sc phát trin l lun v xây dimg Dáng; Giâitácphm xut sc 
ye bao v nen tang ttr tuong cua Dang; thai tác pham xuat sac ye thu tranh 
chng "din bin hàa bInh"; Giái tác phm xut sc v phát hin tni gucing 
tieu bieu trong hçc tp va lam theo tu txcrng, do due, phong cach Ho Chi 
Minh; Giái tác phâm xut s&c cüa tác giâ cao tui; Giãi tác phm xut sc cüa 
tác già tré tuôi; Giái tác phAm xut sc cüa tác giâ là ngu?i Vit Nam nuâc 
ngoài. 

b) Di vâi tp th& Ban T chrc s trao Giâi "Xu.t sic" cho 15 cci quan 
báo chI, hi nha báo va ban tuyén giáo, ban t chrc cp Uy tiêu biu. 

c) Doi vcii Nha bao: Lija ch9n de vrnh danh 1 nha bao tieu bieu. 
d) Di v&i nliân vat: Lua ch9n d vinh danh mt s nhân vt tiêu biu 

trong mt tác phâm báo chI doat giái. 
2. flinh thc khen thir&ng 
a) Di vói tác già, tác phm: Tng biu trtrng "Bi'ia 1imvàng"; Giy 

chirng nhn cüa Ban Chi do, Ban T chi'rc và tiên thu&ng theo quy djnh tai 
The 1 Giái. 

b) Di vái Nhà báo tiêu biu: Tng tin thu&ng kern theo biu trung 
"Bia 1im yang". 

c) Di vói nhân 4t tiêu biu: Trao qua tng kern theo hin 4t kru nim 
p .X Bua hem Yang. 

d) Di vOi ca quan báo chi, hi nhà báo và ban tuyên giáo, ban th chiic 
cap iiy tieu biêu: Tng tin thixOng và Bng khen cüa Ban T chrc Trung 
ucmg. 
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3. Tin thu'ô'ng 
- Giái Dc bit: 300.000.000d 
- Giài A: 100.000.000d 
- Giái B: 75.000.000d 
- Giài C: 50.000.000 
- Giái Khuyn khfch: 30.000.000,d 
- Giâi tác phm xuât sc v ph6 bin, quán trit và tht'c hin Ngh quyt 

Dai hQi Dáng: 50.000.000d 
- Giái tác phm xuât sc v tuyên truyn cuc bu cfr dai  bigu Qu6c 

hi khóa XV và Hi dng nhândân các cp nhim k3t 2021 - 2026: 
50.000.000d 

- Giâi tác phm xuât sc v d6i m&i phiicrng thc lãnh do, cm 
quyn cña Dãng: 50.000.000d 

• . A A • P A A - Giai tac pham xuat sac phat trien ly luan ye xay drng Dang: 
50.000.000d 

- Giâi tác ph.m xut sc v báo v nn tang tu tmrng cüa Dáng: 
50.000.000d 

A A A A A .X * - Giái tac pham xuat sac ye dau tranh chong dien bien hoa bmh 
50.000.000d 

- Giâi tác phm xut sc vphát hin tam gixcing tiêu biu trong h9c tp 
và lam theo tu tuäng, dao  dirc, phong each H ChI Minh: 50.000.000d 

- Giái tác phm xut s.c ca tác giã cao tui: 50.000.000d 
- Giái tác phm xut sc cia tác giátré tui: 50.000.000d 
- Giat tac pham xuat sac cua tac gia la ngucn Viçt Nam ci nucic ngoai: 

50.000.000d 
Nhüng tác phm dot giâi A, B, C, ding th&i là tác phm xugt sc 

nhgt thuc 8 giâi nêu & trên thI duc ghi giy chrng nhn dot 2 giâi, tin 
thithng ly m(rc cao nht trong 2 giãi do và dixçrc thithng them 
10.000.000,0 d. 

- Giâi tp th Xut sic: 50.000.000,d 
- Tin thtring Nba báo tiêu biu: 50.000.000d. 
- Qua tng nhân 4t tiêu biu: 10.000.000d. 
- Tiên thuông cho các tao giá có tác phm vào chung khâo: 5.000.000d 
Diu 7. Ban T chüc Giäi 
1. Ban To chire Giâi h.ng näm do Ban To chi'rc Trung ucing ra quyt 

djnh thành lap, có nhim vi thành 1p  Hi ding chm Giâi, Ban Thu k va 
cáo b phn giüp vic và th chi'rc các hoat dng lien quan dn Giâi Bia 1im 
yang. 

2. Ban  T chüc  giâi duçic sir diving  con du ci:ia Ban T  chirc Trungwng  
trong qua trInh boat dng. 
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3. Ban T chüc duçic quyn sCr ding tác phm doat giái d phiic vii cong 
taà tuyên truyn ye xây dirng Dàng. 

Diu 8. Cr quan Thtrông trrc GiAi 
Co quan Thuäng triic Giãi BCia ham yang là Tap  chi Xây dirng Dáng. 

Co quan Thuông trrc có trách nhim: 
1. Phi hcvp vói các don vj lien quan t chCrc trian khai, pha bin, htrâng 

dn thc hin Tha l Giái tói các don vj, Ca nhán lien quan. 
2. Dumai nhn tác phm do các tác gia gCri va tham d Giái; tp hçrp, 

1a chçn, de Cu cac tac pham va tap  the dap ung tieu clii dua vào xet chQn. 
3. Chü trI, phai hçip tham muu và ni dung và bão dam ye co s& 4t 

cht phic vi qua trmnh lam. vic cüa Ban Chi dao  Giái, Ban Ta chrc Giái và 
Hçi dong cham Giai. 

4. Phi hcip vâi các don vj hen quan huy dng hcip pháp nguan tài trci 
tr các t chirc, cá nhãn üng h, h trçl cho qua trInh xét tác ph.m doat giài, 
L cong ba và trao giái. Ta chiic quãn l nguan tái trçl theo các quy djnh 
ye quan ly tai chrnh hien hanh. 

5. Phi hçrp vâi các don vj t chrc L cong ba và trao Giái Büa iiam 
yang. 

A• • • Dieu 9. Hçn dong cham Giãi 
X A' S A' LJIQL dong cham giai bao gom HQ1 dong So kháo va H91 dong Chung 

• S * , .5' khao, do Trtrcing Ban Chi dao  va Truong Ban To chuc Giai ra quyet dnh 
thành 1p trén co s& d& nghj cüa co quan Thumg trirc Giái là Tap chI Xây 
dung Dãng. 

2. Gip vic cho Hi dang chm giâi có Ban Thu k Giài và To giip 
vic do Trithng Ban Ta ch'tc Giái ra quyt djnh thành 1p trén co s& da nghj 
cüa co quan Th.thng trrc Giái. 

A' 5 A L .,. 3. Hoi dong cham giai xay d%rng Quy che cham gial phu hcrp vcri yeu cau 
cia Giâi và Lut Báo chI. 

• Diau 10. Quy trInh xét, lira chçn và cong ha, trao Giãi 
1. So' khão 
Cáo tác phm báo chi dã dàng, phát gi'ri tham dx Giài theo quy djnh s 

ducic Hi dang So kháo xem xét, dánh giá da chçn ra tác ph.rn báo chI dáp 
1rng tiêu chI xét trao giái dua vào vông chung kháo. 

2.Chungkhão 
A A S A h .. A A 

HQI dong Chung khao da tren ket qua tuyen chpn cua Hçi dong So 
khào tien hành dánh giá, th.m djnh, 1ra chpn ra nhUng tác phâm xut sac 
nht trinh Ban Ta chüc Giái, Ban Chi dao  Giái quyt djnh trao giái. Vic hra 
chçn tác phm xut sc da trao thuâng can cr vào tInh hInh thirc t, không 
nhAt thit mi th 1oii báo chI phãi xét dU sa luçing cáo giái Dc bit, A, B, C, 
Khuyn khIch và các giái chuyên da theo Co CU giái thuông. 
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Co quan Thuing trrc Giâi phi hçip vâi Ban Thu k Giái theo döi qua 
trInh triên khai hithng i'mg Giái và tng hçip báo cáo d ch9n ra các cci quan 
báo chi, hi nhà báo, ban tuyên giáo, ban th chrc cp üy, Nhà báo tiêu biu 
và nhãn 4t tiêu biu trinh Ban Chi ct?o, Ban T chirc giái xem xét quyêt djnh 
khen thurng. 

3. Cong và trao Giãi 
L cong b và trao Giâi Büa lim yang duqc t6 chirc h.ng näm nhân dip 

nim Ngày thành 1p Dãng 3-2. 
Diu 11. Kinh phi h trçi Giãi 
1. Kinh phi t chrc Giài báo chI toàn quc v xây dirng Dáng do hot 

dng tâi trçi, h trçi, quáng bá thucmg hiu tr nguyen,  hqp pháp ciia cac t 
chüc, cá than. 

2. Các khoán kinh phi tài trçi, h trç, quãng bá thucrng hiu &rcic si'r diing 
cong khai, diing quy djnh v tài chInh hin hãnh trong toàn b qua trInh vn 
hành chm, ton vinh và trao giái thutng hang nãm. 

3. Tp chI Xây dimg Dáng — ccr quan Thu&ng trrc Giài là don vi trrc 
tip quán 1 va dé xut vâi Ban T chi'rc Giái vic thu chi phiic vti côngtác t 
chuc Giai Bua hem yang theo Quy che Quan ly va six di1ng kinh phi to chuc 

.,. A A A Giai bao chi toan quoc ye xay di;rng Dâng. 
A A Dieu 12: Lip ho so diy Giai 

1.Vtácgiã 
So yu l ljch c1ia tác già gm: H9 và ten, but danh, nàm sinh, chirc danh 

hin ti, don vj cOng tác, s din tho.i, E-mail. 
2. Ye tac pham 
a) Mi tác phm dr Giái phái sao, chip lam 01 b (ghi rô dã dang, phát 

trên báo, dài nào, có xác nhn cia cci quan báo chi) kern mt bàn gi&i thiu 
,. , A P * S A A A P. khai quat ye tac pham bang tieng Viçt (loai hrnh, the 1oi, fl9l dung chrnh, 

hoancanhsán tác, chü) nêu b.t dirge tInh phát hin, sirc Ian tOa, hp din... 
cua tac pham) va dam bao cac yeu cau sau: 

- Di vâi tác phâm báo in, báo din tr: Phài là bàn in chInh hoc sao 
chiiptir bao in, báo dintir, nhung phái sch, dçp, rO rang. Nu tác phm có 
si tiep no' nho le phai cat dan phan tiep no' tren giay trang kho A4 ho?c A3 
và dánh s6 trang rô rang phan tip ni. Tác phm vit bang ting dan tOe  phái 
Co bàn djeh ra ting Vit. Các tác phm báo din tr phái dng th&i giri duing 
link bài vit vào email: Bualiemvangxaydungdang.vn  d Ban T chLrc Giài 
thun tiçn trong vice quang bá cac tac pham. 

A. ,. , A .. • .... - Doi you tac pham phat thanh: Phai ghi file len dI'a CD hoc USB, moi 
dia CD hoc USB chi ghi 01 tao phm và trên nhn dia ghi rö ten don vj, ten 
tác phãm, tác giá, the loi, thii luqng và thOi gian phát song, kern theo van 
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bàn phn l&i cüa tác ph.m. Néu là ting dan tc phâi có bàn djch ra ting 
Vit. 

- f)i vOi tác phm truyn hinh: Phãi ghi file len dia VCD, D\'D hoc 
USB, mi dia hoc cng chi ghi 01 tác phm và trén nhân dia ghi rO ten 
don vj, ten tác phm, tao giá, th loi, th&i hrçing và thii gian phát song; kern 
theo bàn thuyêt minh. Nu là truyn hlnh ting dan tc phâi có phii dã ting 
Vit. Khuyn khIch tao phm dr giài cO chuan k5 thut HI). 

- Di vâi tác phm ành báo chi: Ci'ing vâi ãnh dâ d.ng trên báo, tap 
chI... phài kern theo ành phóng trên giy ành ci 18cm x 24cm (ânh don) và 
12cm x 18cm (d& vri ãnh trong nhóm hoc phóng sr ánh). Nu ph%i d ânh 
là ting dan tc phãi djch sang tiêng Vit. 

b)Nhthig tác phm khong dáp rng cáo quy djnh néutren bj coi là phm 
quy (b loai). Ban To chuc Giai khong hoãn trà các tác pham phm quy nay. 

• • A r .2. 3. Thoi gian, da chi nh311 tac pham 
a) Thii gian: Ha so tham d Giái báo chi toàn quc v xây dirng Bang 

có th np trrc tip, hoc gri va cci quan Thu&ng trrc Giài chm nht vào 
ngày 10 tháng 11 h&ng näni (theo du buu din). 

b) Dja chi nhn tác phm: Tp chI Xây drng Bang, tôa nhà D, khu lam 

vic lien co quan trung i.rong, s 1 05B Quán Thánh, Ba Dinh, Ha Ni. Din 
thoai: 08045129; (024) 32373667. Email: Bualiemvangxaydungdang.vn. 

I • . A 1 1 - Dot vai ho so gui qua ducmg buii diçn, ngoai phong bi ghi ro: Ho so 
tham dir Giái báo chI toàn quac va xây dung Bang. Ban Ta ch(rc Giãi không 
chu trách nhim nu ho so tham dir giâi bj th.t lao 

hoc hu hông do 1i cña 
buu din. 

Biu 13. Giãi quyt khiu ni, t cáo và xfr l vi phim 
1. Các to chirc, cá nhan có quyn khiu nai  v kt qua xét, tng giãi va 

nhUng vi pham quy djnh, trInh t11, thu tic xét, tng giái. Don khiu nai  phâi 
ghi rO h9, ten, dja chi và 1 do khiu nai  và giri cho co quan ThiRing trrc cUa 
Giâi. 

Ccx quan Thixng trrc Giái có trách nhim xem xét và trà lôi don khiu 
n?i, báo cáo kt qua giái quyt khMu nai  len Ban Ta chrc Giãi. Không xem 
xét don khOng có ten, dja chi khOng rO rang hoc mao  danh. 

2. Tác phm báo chI dr giái nu vi phm Lust Sâ hüu trI tue, Lut Báo 
chI và các quy djnh cüa Nhà nithc có lien quan và The l nay, Ban To chüc 
Giái s thu hôi giái thu&ng, thông ' • quan chrc nàng d giái quyt theo 
quy djnh cüa pháp lu.t hin ha 
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