
THE L1 (sfra dôi, bô sung) 
Gial bao clii toan quoc ye xay dirng Bang 

(Giãi Büa liém yang) 
(Ban hqnh lçèm theo K hoçzch s 08- KH/BTCTW ngày 25 tháng 3 ndm 2021 

cza Ban To' chi-c Trung woig) 

CI[U'1NG I: QUY DINTE  CE[UNG 

• Diu 1. Ten gi Giäi thir&ng 
Giái. báo chI toàn quOc ye xdy d-ng Dáng (mang ten Büa liin yang), là 

giài thithnghngnam do Ban T chirc Trung ucmg phi hqp v&i Báo Nhán 
Dan, Tap  chI Cong san, Dài Truyn hinh Vit Nam và Hi Nba báo Vit 

P P- - Ntôhixcdétrao tang cho cac tac pham bao chi xuat sac viet ye xay drng 
Dãng trên các mat: ChInh trj, tu tu&ng, d.o düc, t chirc và can b, thuôc cac 
lTnh vrc cong tác th chüc-cán b, tuyên giáo, kim tra, dan .vn, c1i ngoi, 
phông, chng tham nhüng... ducic däng, phát trên các loai hinh báo chI (báo 
in, báo din tr, phát thanh, truyn hInh,..) do B Van hóa — Thông tin tnró!c 
day và B Thông tin — Truyn thông hin nay c.p phép. • Giâi cling dành d 

..trao_cho các. ca..quaa báo. chI,.. hi nhà báo_và. ban tuyêngiáo,..ban..t& chrc. c.p. 
üy tiêu biêu trongvic tham gia hithng irng Giài Büa lim yang trén phm vi 

A -A • P P P A P P A P A toan quoc. De vmh danh cac nha bao co nhieu dong gop.trong cong tac tuyen 
truyn v& xây drngDang và biu ducing nhttng tam gucing din hInh trong 
hçc tp và lam theo tu ftr&ng, dao  d'Crc, phong cách H CM Minh, nhân L 
trao Giài Biia lim yang hang näm, Ban T chüc Giái 1a ch9n 1 nha báo tiêu 
biu và mt s nhân v.t trong tác phâm doat giài dê ton vinh. 

Diu 2. Miic dIch, nghia 
- Kh&ng dnh vj trI, vai trô và tm quan tr9ng cüa Cong tác xây dmg 

Dáng; dng thôi tao  dng lirc nãng cao chat lucing Cong tác thông tin, tuyên 
truyn v xây drng Dãng trên các phuong tin thông tin dai  ch(ing. 

- Nang cao nhn thüc cüa can b, dáng vien trong h thng chInli tn và 
toãn xä hi ye cOng tác xây dirng Dãng, gop phân xây dirng Dãng .trong sach, 
vthig mnh v chInh trj, ti.r tu&ng, to chi'rc và dao  di'rc; tip tiic di m&i 
phircing thi.rc lanh dao,  nang cao nang 1irc cam quyen cua Dang va chat lucing 
hoat dng cüa h thông chinh trj. 

- Dng viên, khuyn khIch, tao  sir quan tam cüa phóng viOn, biên t.p 
viOn các cci quan thông tn, báo chI và mçi can b, dàrig viên, nhãn d trong 
vic viêt, sang tác ngày cãng nhiêu tác phrn báo chi xuât sac ye xây drng 
E)g. Dngth?ñ, c vu cáq cci quan báo clii i Trung ucing và dja phucmg tIch 
c1rc tuyên truyn v cong tác xây dirng Dãng vói nhthig tr9ng tam: (1) V 
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cong tác t chirc hçc t.p, ph bin, qun tri@ và thirc hin Nghj  quy& D.i hôi dai 
biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dãng, dua Nghj quyt vào cuc sng. (2) Cong tác 
cbun bj, th chirc bu cir di biu Quc hi khóa XV và b.0 ci'r d.i biu Hi dng 
nhân dãncác c.p nhim k)'t 2021 - 2026, kin toãn to chIrc b may nhà mr&c các 

cp. (3) Vic cii th hóa Nghj  quyt Di hi di bik ton qu& 1.n thir XIII ci'i.a 

Dãng và ngh  quyt 4i hi dãng b các cp nhim k' 2020-2025; tmnh hinh, kit. 
A A A • A - 

qua xay drng cac chuong tnnh, ke hoach  phat then kinh te-xa h91 5 nam 202 1-
2025 và Chin luqc phát triên kinh t - xãhi10 nm 2021-2030, dIm nhln dn 
nm 2045 theo djith hung khoi dy khát vçng phát trin dt nuâc phn vinh, hnh  

phüc. (4) Tip tiic bâo v nn tang hi tz&ng cüa Dãng; dAu tranh chng "din bin 
hôa bmnh"; phãn bác các quan dim sai trái, 1un diu xuyên tac  cüa các th 1c thu 

- 1% A A % - L 
d1ch chia re khoi di doan ket dan t9c, ha thap val tro lanh do cua Dang doi vcn 
vic phát trin dt nu&c và hi nhp quc dI cüa Vit Nam. (5) Xây dimg Dang v 

dao duc và thc hin các quy djnh v trách nhim nêu gu0ng cUa can b, dàng viên 
gn vói thirc hin CM thi s 05-CT/TW cüa B Chinh trj v dy mnh h9c tap, 1na 
theo hI ttrông, dao duc, phong cách H CM Minh; cong tác phông, chn'g tham 
nhiing, lang phI, tiêu circ, chy churc, chy quyn, "lçri Ich nhóm"... 

- GM nhn và ton vinh tác giã, nhóni tác gin có tác phm báo chI xut s.c 
A A A P A P 0 A P P A A A 

tieu bieu va tap  the, ca nhan Co nhieu dong gop trong hoat dçng tuyen truyen 
v xây drng Dang. 

- Vinh danh nhà báo lao thãnh, có nhiu dóng gop vói Cong tác tuyen 
truyn v xây dimg Dãng. 

- Vinh danh cácnhân v.t tiêu biu trong tác phm doat giài. 
Diêu 3. Phim vi, dôi tuqng áp dijng 
1. Th l nay quy djnh v ten gci, mic dIch, nghTa, tiêu chun, diu 

kin, th l°a, 
tiêu clii xét ch9n, Co c.0 giài thu&ng, müc thi.thng, h sa, quy 

trInh, thu tiic, Hi dng chm giâi, kinh phI và each thüc t chuc Giài báo clii 
toàn quc v xây drng Dàng. 

2.Mçi ngthi\TitNan âtrong,và ngoai nirc có tác phm báo clii phu 
hcip vm tieu clii cua Giai deu co quyen gin tac pham tham d. 

3. Tác ph.mIchüm tác phãm (sau day gçi chung là tác phm) tham gia 
Giài Bia liin yang phài duge däng, phát trên các loai hinh báo chI (báo in, 
báo din tCr, phát thanh, truyn hinh,..) do co' qi.ian Nhà nixóc có thm quyn 
c.p phép và bão dm thing quy djnh v thii gian d.ng, phát; có hiu qua x. 
hi cao, dixgc du lun xà hi th'ra nhãn. 

CBIU'YNG II: QUY D1NI CU T1F 

Dthi 4. Quy dnh v tác gin, s lirçrng tác phm tham dir 
1 Mitác gia hoàc nhóm tác gia chi duac chon 01 tác phm phu hap vo'i 

quy dnh cua Giai de tham dir. Neu tac gia da Co tac pham rieng cua mrnh, 
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dông thô'i tham gia nhóm tác già sang tác tác phâm khác thI duçxc ch911 them 
ti da 1 tác phm khác. 

2. Tác giâ có tác phâm giri dir. Giài không thrçrc vi phm các quy djnh v 
dao due ngh nghip cUa ngix&i lam báo, không vi phmL4t Báo chi, Lu.t 
Sâ htu ri tu và các quy dnh khac cüa pháp 1u.t. 

3. Ye tác già cao tuôi và tré tuôi: 
Tác: già cao tUi là ngixii có tui diii tr 70 tu6i tth len (theo CMND hoäc 

giây khai sinh gc).
. . 

Tac gia tre tuoi la nguo'i co tuoi dm tr 25 tuoi. trci xuong (theo CMND 
hoc gi.y khai sinh g&) 

Diu 5.. Tiêu chI xét trao Giãi 
I. Bôi vó'i tác phâm 
1. Tiêu chi chung. 
a) Tác phrn báo chI dirge trao Giài Biia limvànglà nhüng tác phm 

bng ting Vit (hoc tiêng dan tc, ting nithc ngoài dtxgc djchra ting Viêt) 
dng, phát trên các loai hinh Mo clii (báo in, báo din tr, phát thanh, truyn 
hInh,..) k ti'r ngày 1-11 nm thió'c dn ngày 31-10 nm sau. Nu tác phm 
nhiu k' thi dn th&i hn np tác phm phài dng, phát xbng toàn bO tác 
phm.và co it nh.t 2/3 s tác phm d.ng, phát trong khoãng th&i gian neu 
trên. 

b) Táe phrn dirge xét trao Giài Büa lim yang phài là nhthig táC phm 
Mo dam tiith chân thrc, chInh xác, khách quan. Co djnh htrOng tii tiz&ng 

P P A p 2. A P chinh tq dung dan. Ncn dung tac pham phai neu dirge nhixng van de mm 
trong cong tác xây drng Dang và dang dirge dir lun x. hi qun tam; có tInh 
phát hin, tng kt ho.c hrOng dncó tmnh thuyet phi.ie và hiu qua xä hi 
cao; CO phuang phap the hiçn hap dan, sang tao;  co tac dçng tich crc phic vçi 
cong tác xây drng Dãng. . . 

c)Nhng tác phãrn dà dirge trao thi.r&ng ii the giâi báo chI dja phircing va 

ngành & Trung i.rcrng vn dirge quyn tham dir' Giài Biia lim yang .nhirng 
phãi ghi rô mute giãi và thông tin v ca quan! dcrn vi,  thii gian t ehuc giài. 
Khong nhç2n các tácpha'mdã dogt giái cza Giái báo chI quô'c gia. 

d) Các th loai và loai hInh báo cM dirge xét trao giài: 
- Loai hInh: Báo in, báo din tCr, phát thanh, truyn hInh. 
- Th loai: Bài phãn ánh, phOng vn ghi chép, bInh 1un chuyên lun, 

phóng sr, k sir, diu tra, các chucing trmnh phát thanh, truy&n hinh, phim tài 
1iu, san phm báo chIda ph'irang tin, ãnh báo chI... 

e) Tác phm dirge xét Giài phài Mo dam không vi phm ban quyn k tir 
thôi dim cong b& 

g) Tác phm không dirge xét: 
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- Lo?.t bài ghép tir nhUng bài dc l.p  cüa các tác giã dirng ten riêng lé i 
các thii dim dng báo khác nhau, không có ten bat  bài. 

- Các tácphin có ni dung ding tai dang côn.ch?y.dnh giá và kt luân 
cüa các-ca quan có thám .quyên. 

- Các tác phm mang tmnh hix cu (nhix tiu phm, câu chuyn van ngh, 
phimtruyn...). 

- Anh ghep, nh xi l bang vi tmnh, ãnh phong cãnh, tTnh 4t. 
2. Tiêu chI riêng dôi vol tirng the loi tác phâm báo chI 
a) Bdo in 
- Mi tác phm là mt bài hoc mt bat  bài (khong qua 05 kr) cüa cüng 

tác giâ ho.c nhóm tác, già ciing drng ten, v cüng mt sir kin, c1ng mt d 
tài và thirc hin bng cüng mt th loi báo chI. 

* Trtthng hqp dc bit virçit 5 kr hoc hInh thüc th hin m&i Ban T 
chüc Giài s xem xét c1i th. 

b) Bdo.din tfr 
A - A P ' A 

- Tac pham tham dir thai phai la tac pham sang tao  lan dau, thrc hien 
riêng cho 'báo din ttr; th hin ducic d.c trirng ciia báo din ti.r, bao gm cã 
san phâm da phircmg tin; không xét nhUng tác phãm lay tir báo in. Môi tác 
phm là mt bài hoac mt lo?.t bài (không qua 05 kr) duoi hmnh thrc thông 
tin van bàn, am thanh, hInh anh ho.c da phucrng tin cüa cñng tác giã hoäc 
nhóm tác già cng dung ten, v cüng mt sr kin, c'ng mt d tài. 

A P A A P 

* Trirang hçrp dac  biçt vurçt 5 ky hoac hinh thuc the hiçn mcxi Ban To 
ch(rc Giài së xem xét cii the. 

c)Plzdt than/i 
- Mi tác phm phãi là mt hoc mt bat  phóng s1r, k sir (không qua 

05), mt hoc mt bat  chiicmg trinh phát thanh (không qua 05) v mt thu 
sir kin phát mt kr ho.c nhiu ki. 
- Tác phm phài th hin dirge dc trung cüa báo nói là am thanh rô 

rang, ting nói nhan 4t, ting dng, am nhac bão dam èh.t krcxng. Thôi 
hrçxng: Toi da 60 phutltac pham. 

* Truông hcp dc bit vugt 5 k5', bat  phát thanh hoc hInh thirc th hiên 
m&i Ban To chirc Giài s xem xét cu the. 

d) Truytn kInk 
- Mi tác phm phài là mt hoc mt boat phóng sr, ky 51r, phim tài 

lieu 
(không qua 05 phóng sir), mt hoc mt boat chuang trInh truyn 

A P A A A 

hinh (khong qua 05 ch'trang trinh) ye m9t chu de, sr kin. 
- Tác phm phài th hin dirge dc tnmg cia báo hInh là hinh ãnh dông. 

K thut hInh ãnh, am thanh phài dat  yêu câu chit luçing, ni dung hp dn 
và bào dam dung nhu chirong trInh dã phát, không dirge dirng hInh lai. Thôi 
lugng: Tôi da 90 phütltác phâm. 
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• 
* Trnng hcip dc bit vzçit 5 chuang trmnh, phong sir ho.c hInh thlrc th 

hiçn mm Ban To chiic Giai se xem xet ci the. 
d)Anhbdo c/il.. . 

Tác phth nh bao gm ãnh dan; ithóm inh hOc phóng sr ãnh. Di vói 
nhóm ãnh hoc phong sr ãnh v'niOt ni dung dng báö có nhiu ãnh, cM tuyn 
chçn mi nhóniàtth ho.c phóng sr ánhkhông.quá 10 àih,dängtrên cng mOt 

- • •A . A P P . A so bao hoac cung thai them xuat ban (doi vm bao diçn. tt.r). 
II. Di vói co' nan báochI, hi nhà báo và các ban tuyên giáo, ban 

to chfrc cap üy 
1. Dôi vói co quan báo chI 
Ca quan, dan vj, t chCrc duçic trao Giài Büa 1im yang phài d.t cac tiêu 

chi sau: . . . . 
Ducic ca quan Nha. nuàc có thâm quyên c.p phép hot dng trong lTnh 

vtrc bao clii,. truyen thong; 
- TIch cçrc tham gia hu&ng 1mg Giài Büa 1im yang; 

T chlrc phát dng Giãi ti Ca quan, dan vj mt cach khóa h9c, bài bàn, 
sang .to, thu:hut  nhieu phongvien, bien tp vien, ky thuat vien tham gia va 
d.t &rqc nhiukt qua tuyên truyn v xâydrngDãng;' 

- Là ca quan, dan vj; t chlrc có s tác già, tác phâm dçr Giài trong nhóm 
các dan vj thain dr nhiu và có ch.t hrcing nht; 

- Là ca. quan, dan vj, to chlrô có tác giã, tác phâm doat Giài hoc vao 
vông chung khão. 

2. Di vói t chfrc Hi Nhà báO 
- Drçic Thithng trrc Thuông vi Hi NM báo Vi.t Nam hoc Thung 

trirc tinh üy, thành üy giao nhim vi lam du mi t& chlrc triri khai humg 
1mg Giài Büa 1im yang trong ca quan Trung uang HOi  hoc lam ca quan 
thithng trçrc trin khai Giài các dja phuang. . 

- Huó'ng: dan, vn dng thu Mt ducic nhiêu hi viên, phong viên tich crc 
tham gia huO'ng 1mg Giãi Büa lim vànglvà có nhiêu tao ph.m ch.t luçing 
cao 

3. Di vói các ban tuyên giáo, ban t chfrc cp üy 
Các ban tuyên giáo, ban t& chüc c.p ñy thrçic trao Giài Büa lim yang 

phài dat các tiêu chI sau: 
- Lam t& cong tác tham muu cho ban thung vi cap üy chi do the ca 

quan Mo cM trong phm vi quàn 1 trin khai sang tao,  có hiu qua Giái Büa 
hem vãngti dja phuccng, dan vj. 

- Chü trI, ph& hcip vi các ca quan, don vj lien quan ggi , huóng dn 
các ni dung mói, vn d khó, ktquã nôi b.t dê các ca quan báo chI barn sat 
thrc tin sinh dng sang tác các tác phm báo chi có chat lirgng, phic vii có 
hiu qua cong tác xây dirng Dàng. 
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ifi. Vinh danh nhà báo tiêu biêu và nhân 4t tiêu biêu 
1. Di vói Nhà báo tiêu biu 
- Là nhà báo lao thành, có nhiiu nàm hoat ding trong lTnh vrc bao cM. 
- Co nhieu dong gop cho Cong. tac tuyen truyen ye xay drng Dang. 

(Ban TO chirc Co tiêu ch.i cii th riêng d xét ch9n) 
A A A • . 

2. Doi vol nhan v3t tieu bieu. trong tac pharn d03t giai 
(Ban T chüc có tiêu clii c1i th riêng d xét ch9n) 
.A ..,. , , 

Then 6. Co' cau Giai va huh thirc khen thircrng 
.1. Ccr can Giãi 
a) D& vói tác phm: Giài thithng hng näm dixccc trao cho các tác phm 

báochI xut .sc thuc cácth loi báo clil vài s luçing 01 giài D.c bit, 06 
Giai A, 12 Giai B, 16 Giai C va 30 GiaiKhuyen khich. Ngoai ra, Giai Bua 
lirn yang ln thir VI - nm 2021 có them mt s giài khác: Giài tác phm 
xuât sc v ph6 bin, quán trit và thirc hin Nghj quyt Dii hi Dâng;. Giâi. 
tác pMm xuât sc v tuyên truyn cuc bu cfr c1i biu Qu6c hôi khóa XV 
và Hi dng nhân dan các cap nhim k' 2021 - 2026; Giái tác pham xuât 
sc v d6i men phixo'ng thfrc lãnh dao, cm quyn cüa Dàng; Giài tac 
phm xut sc phát trin l 1un v xây dirng Dãng; Giài tác phm xut sc 
v bào v nén tang tix tuOng cüa Dàng; Giài tác phm xuât sac v du tranh 

• • r A A A A P chen.g then- bien hoa binh ; thai tac pham xuat sac ye phat hiçn tam guoig 
tiéu biu trong h9c t.p và lam theo ttx tuO'ng, do &rc, phong each H CM 
Miuh; Giâi tác ph.m xut s.c cUa tác già cao tui; Giãi tác phm xu.t s.c cüa 
tác giã tré tui; Giài tác phm xuât sac cüa tác giã là nguOi Vit Nam & ni.ràc 
ngoài. 

A A P •' A b)Doivait.p the: Ban To ehixc se traoGiai Xiat sac cho 15 co quan 
bao chi, h91 nha bao va ban tuyen giao, ban to chixc cap uy tieu bieu.' 

p. p A P 'A A 

c) Doi vai Nha bao: Lua chon de vmh danh 1 nha bao tieu bieu. 
d) Di vói nhân 4t: .L'çra ch9n d vinh danh mQt S6 nhn 4t tiêu bi6u 

trong mt tác phm báo clii dot giãi. 
2. llInh thfrc khen thtr&ng 
a) D6i vO'i tác giã, tác phm: Tng biu tnrng "Büa liêm.vàng"; Giy 

chirng nhn cüa Ban CM d.o, Ban T6 chirc và tin thir&ng theo quy djnh tai 
Th l Giài. 

b) D6i vói Nlaà báo tiêu biu: Tng tin thur&ng kern theo biu trixng 
"Büa 1im yang". 

c) D6i v&i nhan 4t tiéu biu: Trao qua tng kern theo hin 4t hru nim 
Biia hem yang. 

d) D6i vói ca quan báo chI, hOi  nhà báo và ban tuyên giáo, ban t6 chirc 
cp iiy tiêu bi6u: Tang. tin thu&ng và B.ng khen cüa Ban T6 chirc Trung 
ucYng. 
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3. Tin thirthig 
- Giái Dc biêt: 300.000.000d 
-GiàiA: 100.000.000d 
- Giài B: 75.000.000d 
- Giài C: 50.000.000d 

• -GiâiKhuy&ikhich:30.000.000,d 
- Giài tác phâm xut sc v ph6 bin, quán trit và thiyc hin Ngh quyt 

Di hi Dáng: 50.000.000d •• • 

• - Giãi tác phâm xuât sc v tuyên truyn cuc bu cü' di biu Qu6c 
hi khóa XV và Hi dngnhân dan các cap nhim k 2021 - 2026: 
•50.000.000d • 

- Giái tác phâm xuât sc v d6i m&i phu'o'ng thCrc lãnh do, cm 
quyn cüa Dáng: 50.000.000d 

• -. Giâi tác phm xu.t s.c phát fri&i l lun v xây dirng Dàng: 
50.000.000d 

- Giài tác phm xut s.c v bào v nn tang tir tuông cüa Dàng: 
50.000.000d 

- Giài tác phm xut s.c v d.0 tranh chng "din bin hôa bInh": 
50.000.000d 

• - Giài tác phm xu.t sc v phát hin tmguong tiêu biu hong hçc tap 
và lam theo tu tuông, do d'(rc, phong each H CM Minh: 50.000.000d 

- Giài tác phm xu.t sc cüatác già cao tuôi: 50.000.000d 
- Giài tác ph.m xu.t s.c cüa tác già tré tui: 50.000.000d. 
- Giài tác ph.m xut sac cüa tác già là ngui Vit Nam a nrnic ngbài: 

50.000.000d 
Nhuing tác phâm dot giâi A, B, C, ding thô'i là tác pham xuât sc 

nhât thuc 8 giái nêu & trên thI dixçc ghi giây chfrng nhn dot 2 giài, tin 
thu'&ng lay mi'rc cao nhât trong 2 giái do và dirç'c ththng • them 
10.000.000,od. • 

- Giài tp th Xu.t s.c: 50.000.000,d 
- Tin thu&ng Nhà báo tiêu biu: 50.000.000d. 
- Qua tng nhân 4t tiêu biêu: 10.000.000d. 
- Tin thithng cho các táë giã có tao phm vào chung khào: 5.000.000d 

• Diu 7. Ban T chüc Giãi 
1.. Ban T chrc Giài h.ng näm do Ban T chirc Trung i.xong ra quyt 

djnh thãnh i.p, có nhim v1 thành 1p Hi dng ch.ni Giài, Ban, Thu k và 
cac b phn giüp vic và th chirc các ho.t dng lien quan dn Giài Bña 1im 
yang. 

2. Ban T chi'rc  giài ducic si ding con du cüa Ban To chirc Trung ucing 
hong qua trinh hot dng. 
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3. Ban T chirc dzçxc quyn si dicing taG phm doat giàid phic vi cong 
táô tuyên truyn v xây dung Bang. 

Diu 8. Co quan Thtr&ng tnrc Giãi 
Ca quan Thuông trirc Giài Büa lim yang là Tp chI Xây dirng Bang. 

Ca quan Thir&ng trirc có trách nhim: 
P A P X . 

1. Phoi hap vai cac dan v lien quan to chuc tnen khai, pho bien, hurcing 
dn thc hin Th l Giài t&i các dan vj, cá nhan liênquan. 

A P A P P ? A A 

2. Dau mol nh?n tac pham do cac tac gia gm ye tham dçr thai; t.p hap, 
hra ch9n, d bi'r các tác phm và tp th dáp irng tiêu chI dua vào xét ch9n. 

3. Chü trI, phi hap tham mi.ru .v ni dung và báo dam v cci s& vat 
chit phiic vii qua trInh lam vic cUa Ban CM dao  Giài, Ban T ch'(rc Giài va 

Hi dng chm Giài. 
4. Ph6i hap vâi các don vj lien quan huy dng hap pháp ngun tài tra 

tr các t chi'rc, cá nhân üng h, h trçr eho qua trInh xét tác phin dot giài, 
L cOng b và trao giãi. T chüc quân l ngun tài trçi theo các quy djnh 
v quãn l tài chInh hin hành. 

5. Phi hap v&i các don vj th chüc L cong b và trao Giãi Biia 1im 

yang. 
Diêu 9. Hi dông châm Giãi 
1 T-T)i  dng chna giâi bao gm HOi  dng Sa khào và Hi dng Chung 

kháo, do. Tri.r&ng Ban Chi dao  và Tiixâng Ban T ch(rc Giài ra quyt dinh 
thành 1p trên cci si d nghj cüa cci quan Thuông tnrc Giài là Tp chI Xây 
drngDãng. 

A .,. , , .,. ., 

2. Giup vice cho H91 dong chain giai Co Ban Thu. ky Giai va To giup 
vic do Tnr&ng Ban T chirc Giái ra quyêt djnh thành 1p trên cci sô d nghj 
cüa cci quan Ththng tnrc Giài. 

3. Hi dng chm giài xây dimg Quy ché chm giài phü hap vth yeu cAu 
cüa Giài và Lu.t Báo chI. 

Dik 10. Quy trInh xét, lira chçn và cOng b, trao Giãi 
1.Scrkhäo 
Các tác ph.m báo chI dà dang, phát g1ri tham dr Giài theo quy djnh s 

di.rcic Hi dng Sa khào xem xét, dánh giá dê ch9n ra tác phin báo chI dáp 
irng tiêu cM xét trao giài dua vào vông chung khão. 

2.Chungkhão 
Hi dông Chung khào dira trên kêt qua tuyên chQn cüa Hi dOng Sa 

kh.o tin hanh ánh giá, thm dnh, lira ch9n ra nhCtng tác ph.m xu.t s.c 
nhat trinh Ban To chirc Giai, Ban Clii dao  thai quyet dnh trao gial. Viçc lira 
ch9n tác phm xut sc d trao thi.r&ng can cir vào tinh hinh thc t, không 
nh.t thit mi th loi báo chI phài xét dñ s lucing các giài D.c bit, A, B, C, 
Khuyn khich và các giài chuyên d theo cci c.0 giài thu&ng. 
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Co quan Thu?mg trirç Giâi ph& hçTp vi Ban Thu k Giái theo dôi qua 
trInh triên khai hix&ng irng Giài và tong hgp báo cáo dé chon ra các Ca quan 
báo clii, hôi nlià báo, ban tuyên giáo, ban t chrc cp üy, Nba báo tiu biu 
và nhân vt tiêu biu trinh Ban Clii dao,  Ban T chüc giãi xem xét quyt dijnh 
khen thuong. 

3. Cong bo va trao Giai 
L cong b và trao Giãi Biia 1im yang dugc th chic h.ng nm nhán dp 

k nirn Ngay thành 1p Dng 3-2. 
Diêu 11. Kinh phi h trq Giãi 
1. Kinh phi t chi'rc Giái báo clii toàn quc v xây drng Dâng do hoat 

dng tài trci, h tra, qung bá. thuong hiu tr nguyen, hqp pháp cüa các to 
chirc, cánhn. 

2. Các khon kinh phi tài tra, h trci, quáng bá thuo'ng lieu duc sir diing 
cong khai, dung quy dmh ye tai chinh hien hanh trong toan b9 qua trmh vn 
hành châm, ton vinh và trao giái thtthng hng näm. 

3. Tp clii Xây dung Dàng — ca quan Thuing trrc Giâi là don vj trrc 
tiêp quthi. l Va d xu.t vó'i Ban T chirc Giái vic thu chi phic vii  cong tác t 
chiic Giái BUa lim yang theo Quy chê Quàn l a dcing kinh phi M chrc 
Giái báo clii tOà quc v xây dung Dáng. 

Diu 12: Lp Ii so' dir Giâi 
1.'.Vtácgia 
Sa yêu l 11th cüa tác giá gm: HQ va ten, but danh, nám sinh, chirc danh 

hin tai, don vi cOng tác, s din thoai, E-mail. 
2. Ye tác phm 
a) Môi tác ph.m dir Giài phái :sao, chiip lam 01 b (ghi rO da däng, phát 

trén báo, dài nào, có xác nh.n cüa co quan báo clii) kern môt bàn giói thiu 
khai quát v tác ph.m bang ting Vit (loai hInh, th loai, nOi  dung chInh, 
hoàn c.nhsáng tác, chi'i nêu b.t ducic tinh. phát hin, sirc lan tOa, hp d.n... 
cüa tác phãm) vã dam bão cac yêu câu sau: 

- Dôi vói tác ph.m báo in, báo din tir: Phài là bàn in chInh ho.c sao 
chiip tr báo in, báo diên tir, nhung phãi sch, dçp, rO rng. Nu tác phãm có 
s1r tiêp nôi nhO I.e phâi cat dan phn tip ni trên giy trang kh A4 ho.cA3 
và dánh so trang rö rang ph.n tip ni. Tác phm vit bang ting dan tc phái 
có ban djch ra ting Vit. Các tác ph.m báo din tCr phài dng thôi gCri duing 
link bài viêt vào email: Bua1iemvangxaydungdang.vn d Ban To chirc Giái 
thuân tin trong viêc quãng bá cac tác phm. 

- Dôi vó'i tãc phm phát thanh: Phãi ghi file len dTa CD hoc USB, mi 
dTa CD ho.c USB chi ghi 01 tác phm Va trên nhãn da gh.i rO ten don vj, ten 
tác phãm, tác giâ, th loai, thô'i luong và thi gian phát song, kern theo van 
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ban ph.n Rd .cüa tác phãm. Nêu là tiêng dn tc phâi c6 ban djch ra tiêng 

Viêt. 
- DM vói tác phm truyên hInh: Phài ghi file len dra VCD, DVD hoc 

USB, m& dia ho.c c(rng cM ghi 01 tác phm và trên nhãn dTa gbi rO ten 
don vj, ten tác phm, tác giá, th lo.i, thai hrgng và thxi gian phát song; kern 
theo. ban thuyt minh. Nu là truyn hmnh tiêng dan tc phái có phii d ting 
Viçt. Khuyen khich tac pham dir gin co chuan ky thuat BD. 

- Di vói tác phin ãnh báo chI: Cüng vói ãnh dã däng trên báo, tp 

chI... phái kern theo ãnh phóng trén gi.y ãnh cö 18cm x 24cm (ãnh don) và. 
12cm x 18cm (di vói tnh trong rthóm hoc phóng si,r ãnh). Nu ph.i d ãnh 
là ting dan tc phài djch sang ting Vit. 

b) NhCtng tác phm không dáp 1mg các quy djnh nêu trên bj coi là ph?m 
quy (bj loai). Ban T chlrc Giài không hoàn trà các tác phm ph?m quy nay. 

3. Thôi gian, da chi nhn tác pbâm 
a) Th&i gian: H so tham dr Giài báo chI toan qu& v xây dirng Bang 

có th np trrc tip, ho.c gCri v ccc quan Th.thng trrc Giài chm nht vào 
ngày 10 tháng 11 h.ng nàm (theo d.0 b'uu din). 

b) Dja áhi nhn tác ph.m: Tp chI Xây dmg Bang, tôa nhà D, khu lam 
vic lien co quan trung zc1ng, s 105B Quán Thánh, Ba Dmnh, Ha Ni. Din 
thoi-OO;45l29-; (024) 32373667. maiLBualiemvaflgXaydungdang.vui. 

Di vti h so gui qua d'thng buu din, ngoài phong bI ghi rö: H so 
tham dr Giài báo cM toàn quôc ye xây dirng Dãng. Ban To chlrc Giài không 
chju trách nhim nêu ho so tham dir giài bj that lc hoc hu hông do lôi cüa 

biiu diên. 
.' ..,. . . p • ' Dieu 13. Giai quyet khieu ni, to cao va xir ly vi phim 

1. Các th chlrc, cá nhãn có quyn khiu n.i v kt qua xét, tng giái và 
nMng vi ph?m quy djnh, trInh tr, thu tic xét, tng giài. Dan khiu n.i phâi 
ghi rö hp, ten, dja clii và 1 do khiu n?i và gCri cho co quan Thi.thng trirc cüa 

Giâi. 
.,. P P A P ? •( 

Co quan Tht.rang trirc Giai co trach nhiçm xern xet va tra lcn don klueu 
ni, báo cáo kêt qua giái quyet khiêu nai len Ban To chlrc Giài. Không xem 
xét don không Co ten, dja chi khôngrö rang hoc mio danh. 

2. Tác phâm báo chI dir giài nêu vi phm Lut Si hCtu trI tue, 
Lu.t Báo 

p p p A A 

clii va cac quy dinh cua Nba nuoc co hen quan va The l nay, Ban To chuc 
Giài së thu hi giài thithng, thông  e s  quan chirc näng d giài quyt theo 

quy djnh cüa pháp 1u.t hin h 
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