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cua BO truông Bô Tàt nguyênttà Môi truùng)

Eièu 1. Mgc dich, ÿ nghia

. Giâi thuôrng Bâo chi tài nguyên và môi truàmg làn thü IV (2016 - 2018)
nhàm:

. - Tuyên truyèn, phô bién, phân ânh sâu rQng câc sg kiÇn, hopt dQng quân lÿ
diêu hành; xày dprg và tô chürc thgc hiÇn co ché, chfnh sâch phâp lu4t tài
nguyên và môi truong; nâng cao hiêu lgc, hiÇu quâ quan lÿ tài nguyên và môi
truôrng trên phpm vi câ nuôc.

- Nâng cao nhQn thüc cQng dàng, tô chüc và doanh nghiÇp trong viÇc thgc
thi chinh sâch, phâp luft vè sü dpng hçp lÿ tài nguyên thiên nhiêr, bâo vÇ môi
truôrng r,à ümg ph6 vôi bién dôi khi hâu...; tàng cuong nàng lgc cüa công dàng
trong viÇc thgc hiên chûc nàng giâm sât, phân biÇn dôi vôi câc llnh vuc ho4t
cïqng cüa ngành tài nguyên và môi truùng.

. . ! - Tàng cuèrng sg tham gia cüa câc co quan thông tenbâo chi trong viÇc phô
biên thông tin. tôi nguùi 

"dto, 
dông thùi tiép nhên thông tin phan trôi ttr công

clông nhàm hoan thiÇn thé ché, chfnh sâch và câc giàiphâp quan lÿ nhà nuôc vè
tài nguyên và môi truèrng.

- Tôn vinh, tuyên duong, khen thuong tâc giâ, tâc phâm bâo chi ctrat chât
luçrng cao; tQp thê, câ nhân cô nhièu dông g6p trong công-tâc tuyên truyèn-vè su
dung hçp tÿ tài nguyên thiên nhiên, bâo vÇ môi truôrng và img phô vôi bién dôi
khi hau.

Eièu z.Dëiitugng

Là công dân ViÇt Nam c6 tâc phâT bâo chi grqr dàng, phât trên câc
phuong tiÇn truyèn thông do co quan cô thâm quyè.r câp phép troaf A6ng bâo chi
và phù hçrp vôi Thê lê Giâi thuong.

Eièu 3. NOi dung

Tâc phâm bâo chi dg Giâi thuôrng Bâo chi tài nguyên và môi truôrng làn thü
IV tQp trung phan ânh nhôm nQi dung, chü dè trgng tâm sau dây:

- Chü dè t: Phât hiÇn, phân ânh nhiing tàn tqi,bâtcfp trong ban hành, tô
chüc thpc hiÇn chinh sâch, phâp luft, nhüng tiêu cgc, diém n6ng, rürürrg hành vi
vi ph4m phâp luQt vè tài nguyên và môi truùng.
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- Chü dè Z: Tàng cuôrng câi câch hành.chinh ngành tài nguyên và môi

truùng, âp dung câc giiiphâp và công nghê nhàm nâne..uo ni?g,luc và hiêu quâ

hopt dgng cüa ngành-tàiïguyên ra ÀOi truùng theo hucmg tiêt kiÇm, don giân,

hiÇu quâ, phu" 6 lgi ich cüa cqng dàng và doanh nghiêp'

- Chü dè g: Chuyên aôi mO hinh phât triên, dè- xuât câc giâi phâp.ô.' .di*
rirr, né rt 

" 
,g"ui àâ, nhàm thich ung vôi bién dôi khi h4u, phông chông và

giâm nhç câc ùc dgng cüa thiên tai, thùi tiét cyc doan.

- Chü dè 4: Tôn vinh nhüng diên hinh tiên tién, mô hinh mÔi, sâng kién vè

"ai 
tién f<y thuât, üng dqng công nghÇ mÔi vè tài nguyên và môi truàng'

- Chü dè S: Quân lÿ và sü dgng hçp 1ÿ tài nguyên dât, tài nguyên nuÔc, tài

nguyên da dpg À6 n-*, tài nguyên khoâng -tT 
rà câc tài nguyên thiên nhiên

khâc theo dinh huông ptrât triên bên vüng; pt an ânh tinh tr4ng sü dgng lâng phi

tài nguyên.

- Chü aè O: Tàng cuùng câc giâi phâp bâo vê môi truÙngt4i câc khu công

nghiÇp, cgm công 
"gËiçp, 

f"*e ngÀ9, Tôi truùnB khu v.uc dô thi, nông thôn theo

di-nh Àuong kùôig àarf,- aôi [inÀ té tây bâo vÇ môi truÙng; phan â:!,, *".1?u'
àôrg r.iê,"i ofi c{c co sô cô nguy co gày ô nhiêm môi truùng cao, l<y 

Jÿ 9 "l'lÊ*
r"'Oii*O"g nông thôn; nhüng rnô hinh xâ hqi hôa trong lînh vgc xü lÿ ô nhiêrn

rnôi tru'ùng.

Dièu 4.Lo4ihinh và thê lo4i tâc phâm bâo chi

l. Bdo in: Tin, bài phân ânh, phông vân; Xâ lufn, binh luân, chuyên lufln;

Phông sg, phông sU dièu ûa,kÿ bâo chi, ghi chép;

2. Bdo nôi (phdt thanh): Tin, bài phan ânh, phông uân, binh luan, chuyên

tufn, tsa dàm, Ciltê. àè pÉa, tn"rn tông hqp; Ph-6ng ss, ph6ng sg clièu tra, büt

kÿ;

3. Bâo truyèn hïnh: Tin, phông sU, kÿ sU; Binh lufn, giao luu, tqa dàrn;

Phirn tài tiÇu truyèn hinh;

4. Bdo iliQn ttl: Tin, bài phân ânh, phông vân, binh lupn, tga dàrn, giao ltru

tryc tuyén; Phông sg, phông sg dièu tra, kÿ bâo chf, ghi chép;

Không xét câc tâc phâm: tho, truyÇn ngÉn, tiêu phâm vàn nghÇ, tranh vë,

tâu hài.

Dièu 5. Dièu kiÇn tlôi vôi tâc phâm bâo chi dqr xét Giâi thuông

l. Tâc phâm tham dg xét Giâi thuong là tâc phâm chua dat giâi tqi câc cuqc

thi, giâi thuông bâo chi khâc.

2. Tâc phâ- dg xét Giâi thuong dugc dàng, phât trên câc phuong tiÇn

thông tin dai chüng ttr 00h00 ngày 01 thang 5 nàm 2016 ttên 24h00 ngày 31

thang 03 nàm 2018.

3. Tâc giâ, co quan bâo chi chfu trâch nhiêm truôc phâp luat vè ban quyèn

câc tâc phâm dâ dugc dàng tâi.
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4. Tâc phrr.r bâo chi lo4i hinh phât thanh, truyèn hinh phâi güi kèp dÏa
ho{c, USB ghi tiéng, hinh kèm theo lôi binh in trên kàô giây Aa. Bâo viét, bâo
diÇn tù güi kèm ân phâm bâo chf dâ dugc dàng tâi và tÏia chi tluong dân.

5. Ban Tô chûc duo. c toàn quyèn sù dUng tâc phâm tham dg xét Giâi
thuong dê phpc v1r mpc dich tuyêr, t.uyèr, luu trü.

Dièu 6. Câch thlic güi bài dg thi
Tâc già, nh6m tâc giâ güi tryc üép Éc phâm du thi: ghi p tâc phâm ô

trâ.g, sô bâo, ngày phât hành và tên bâo, co quan bâo chi; tâc phâm phât thanh,
truyên hinh ghi rô ngày, giô phât s6ng, chuyên ffiUG, co quan bâo chi dàng phât
và phâi c6 xâc nhen cüa co quan bâo chf. Tâc phâm dp thi güi kèm theo tên thflt,
büt danh, dia chi và s6 diÇn thopi (néu cô) cüa tâc già ho{c dai diÇn nh6m tâc
sià.

Dièu 7. Thùi gian và tlia chi nhgn tâc phâm

1. Thùi gian: Ban Tô chric tiép nhan câctâc phâm dp thi dén hét ngày 20
thring 4 nâm2Ol8 (tinh theo dâu buu diÇn).

2. Dia chi: Trung tâm Truyèn thông tài nguyên và môi truèmg, BQ Tài
nguyên.và Môi truùng, Lô F;2, khu dô thi môi Càu Giây, phuèrng Yên Hôa,
Quân Càu Giây, Hà Ngi.

Trên bi thu ghi rô tâc phâm tham dU Giâi thucmg Bâo chi Tài nguyên và
Môi truông iàn thür IV, Chü àè sô.

3. Thông tin liên hÇ:

- Ôr,g Lê Danh Hông: sti diÇn thopi: 0913.438.816; thu diÇn tü:
I edanhho ng@gmai l. com.

- Ông Phem NgQ. Bâch: sô tliÇn thogi: 0912.678.955; thu diÇn tü:
pnbach@monre.gov.vn.

- Thu diÇn tür cüa Giâi thuông: giaithuongbaochitnmt@gmail.com.

Dièu 8. HOi dàng xét Giâi thuông

HQi dông xét Giâi thuômg (sau ilây gei tât là Hei dèng) gàm HQi dàng
Chung khâo và HQi dàng So khâo.

l. HOi dèng Chung khâo

HQi dàng Chung khâo do Bô truong Bq Tài nguyên và Môi truong quyét
dinh thành lgp.

Thành phâr, gàm Chü tich, Phô Chü tlch và câc thành viên nhu sau:

- Thü truôrng B0 Tài nguyên và Môi truôrng, Chü tich.

- VU truong VU Thi dua, Khen thuôrng và Tuyên truyèn, BO Tài nguyên và
Môi truong, Phô Chü tich.

- Dai diÇn Ban Tuyên giâo Trung uong.
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- Eai diÇn Cpc Bâo chi, BQ Thông tin và Truyèn thông'

- Eai diên Hqi Nhà bâo Viêt Nam'

- Giâm dôc Trung tâm Truyèn thông tài nguyên và môi truùng, BQ Tài

nguyên và Môi truèrng, ÜY viên.

- Thành viên khâc cüa Hôi dàng là dAi diÇn co quan quân 1ÿ nhà nuôc vê

bâo chi;r.r),èr,hông; câc chuyên gia, nna khoa hgc cô uy tin thuQc câc lïnh vuc

quân 1ÿ cüa B9 Tài nguyên và Môi truÙng'

2. Hgi dông So khâo

HQi dông Chung khâo do Bô -truÔng BÔ Tài nguyên và Môi truÙng quyêt

dfnh thành lâp.

Thành phàn gàm Chü tich, Phô Chü tich và câc thành viên nhu sau:

- phô Vç truông VU Thi dua, Khen thuông và Tuyên truyèn, Chü tich Hqi

dàng.

- Giâm dôc Trung tâm Truyèn thông tài nguyên và môi tnrèrng, Phô Chü

tich HQi dàng.

- Thành viên khâc cüa HOi dàng gàm dai diÇn co quan B0'fài nguyên và

Môi truùnBi co quan bâo chi truyèn thông trong và ngoài nganh tài nguyên và

môi truùng công iâc chuyên môn vè tuyên truyèn, bâo chi.

Hôi dàng so i<hâo cô nhiÇrn vp giüp viÇc cho HQi dàng *une khâo lrong

viÇc tiép nhA; tông hgp, châm tâc phâm bâo chi vÔng so khâo theo quy iÏlnh'

3. HOi dông cô trâch nhiçm tô chüc xét chgn và bâo câo BÔ truÔng B0 Tài

nguyên ,à UOi-truàng xem xét, quyét dinh viÇc trao Giâi thuÔng Bâo chi tài

nguyên và môi truÔrng.

4. Thành viên HQi dàng không dusc cô tâc phâm bâo chi tham gia Giâi

thuông này.

Dièu 9. Tiêu chi và thang tliêm

Câctâcphâm bâo chi dugc châm theo thang diém 100. CU thê nhu sau:

1. Tinh thôi sg, chinh xâc: 25 diém.

2. Tâc pham dâm bâo tinh khâch quan, giâ tri thông tin cao dâp üng theo

cac nQi dung cüa Thê Iê Giâi thu-Ông: 20 diêm.

3. Ngi dung tâc phâm cô tâc dqng rQng lôn, cô sric lan toa lâu dài tôi cQng

dàng va pntr trçrp vôi xu huôrng phât triên cüa xâ hqi: 20 diêm.

4. Dè xuât dugc câc giàiphâp giâi quyét câc vân dè thgc tiên mang lai hiêu

quâ thiét thgc: 20 diêm.

5. Hinh furh trong tâc phâm dçp, phan ânh tlüng nQi dung: 15 diêm.

Tâc phâm <lpt giâi phâi dat diêm trung binh tù 70 diém trÔ lên.
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Dièu 10. Co câu Giâi thuông

1. Giâi thuông dugc trao theo 06 Chü dè dugc quy tlinh tai.Dièu 3; môi

Chü dè dugc trao 0J Giâi thuong gôm 01 Giài A, 01 Giâi B, 03 Giâi C'

2. Giàithuôrng gàm' phù diêu, Bàng chûng nhQn cüa BQ Tài nguyên và Môi

truàng và tièn thuong, cP thê:

- Giâi A: 15.000.000d (MuÙi làm triÇu dàng)'

- Giâi B: 10.000.000d (MuÙi triÇu dàng)'

- Giâi C: 5.000.000c1 (Nàm triÇu dàng)'

3. Bên cenh câc Giâithuôrng chinh thüc, B9 Tài nguyên và Môi truÙng së

cô câc hinh thüc khen thuong dôi vÔi câc tâc giâ, nhôm tâc già và câc c0 quan

;il;hü 
"nièu 

à. phân, air tt i và cô dông gôp cho ss thành công cüa Giâi

thuông.

Dièu 11. Lê trao giâi

Lê trao Giâi thucrng Bâo chi.tài nguyên và môi truÔrng dugc tô chric vào

Chuong trinh truyèn hilh trgc tiép Lê- phâ1 dQng "Thâng hành ilqng vi môi

truùng; huôrng ung Ngay Môi truùng thé giûi ÿm 2018.1 . ,z
*-

KT. BQ TRIIOI{G
G

Kiên
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