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Thuc hiên Ké hopch sô zSS-ffyeTCTW, ngày l8l3l2)2} cùa Ban Tô chüc
À'Trung uong vê viÇc tô chüc Giâi bâo chf toà,n quôc vê xây dUng Eang (Giâi Büa

tièm vang) làn thü V - nàm 2o2o và Công vàn sô 11021-CVIBTCTW ngày

3lt3/2020 cüa Ban Tô chric Trung uong vè viÇc huong tmg Giài Büa lièm vang lân

thü V - nàm 2020 Ban Thuèrng vp Tinh üy xây dUng Ké hopch huong üng Giâi
Bûa lièm vang lân thû V - nàm 2O2O nhu sau:

r- MUC oicn, vÊu cÀu

1. Mgc tlfch

- Tiép tpc khàng tlinh vi tri, vai trô quan trgng cüa công tâc xày dUng Dàng
Nâng cao nhân thüc cüa can b§, phông viên, biên tap viên câc co quan bâo chi và

thu hüt sU quan tâm cüa can bQ, tlâng viên và nhân dân trong viÇc sang tâc câc tâc

phâm vè xây dung Darrg.

- Dqng viên, khuyén khich ngày càng cô nhièu tâc phâm bâo chi xuât sÉc; tu
dô, tpo dông lgc thüc dây nâng cao chât luçmg tuyên truyèn công tâc xày dUng

Dang, gôp phân xây dpg Dang trong sqch, vüng manh; không ngtmg nâng cao

chât luqng dôi ngü crln bQ, dang viên; aôi mOi phuong thirc lânh d4o cüa Dâng và

chât luçmg hopt dqng cüa cà hÇ thông chinh tri.

- Tiép tpc phât huy vai trô cüa câc co quan bâo chf, cân bQ, tlang viên và nhân

dân gôp ÿ kién xây dpg Eâng, xây dpg chinh qryèn; tham gia phông, ch6ng suy

thoâi vè tu tucmg chinh tri, dpo düc, tiSi sting và nhüng biêu hiÇn "tg diên bién",

"ty chuyên h6a" trong nôi bô; cüng c6, tàng cuèrng m6i quan hÇ mâu thlt giüa
Dang vôi Nhân dân. '

- Thông qua Giâi Büa [èm vàng tan tfui V - nàm 2O2O gôp phân tuyên truyèn
À^,Â

vê công tâc chuân bi và tô chüc tlai hçi ttâng bQ câc câp nhiÇm kÿ 2020 - 2025, d1i
hQi itang bO tinh làn thü XX tién tôi D4i hôi Iàn thû XIII cüa Dang; tângcuôrng bâo

vÇ nèn tang tu tuông cüa Dang; tich cgc dâu tranh chông "diên bién hôa binh";
phan bâc câc quan iliém sai trâi, luQn cliÇu xuyên tpc cüa câc thé lpc thù dich; phât

hiÇn, phông ngira, dâu tranh chông tiêu cpc, tham nhüng trong công tâc tô chric -
crân bô và quân 1ÿ dôi ngü cân bô, gôp phàn bâo vê duong Iôi cüa Dâng, bâo vÇ can
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bQ, dang viên. Dèng thoi, cô vü cân bQ, dâng viên ra sirc thi dua thçc hiÇn thàng

lgi câc nghi quyét, chi th!, két luQn cüa Trung uong vè xây dUng Dâng, Nghi quyét

Eai hôi Eane bô tinh tan tfni XIX và ngh! quyét dai hôi dane bô câc câp nhiÇm kÿ
2Ot5-2020 dê công tâc xày dlmg, chinh dôn Dâng ngày càng di vào thgc chât, trô
thanh hành dông cg thé, thiét thgc, thuong xuyên và tg giâc trong môi'ean'bô, dang

viên, nguài dân. *".

2. Yêu càu

- LUa chgn dugc nhüng tâc phâm bâo chf xuât sâc nhât, co quan bâo chi, hqi
nhà bâo, ban tuyên giâo và ban tô chüc câp üy câc câp trong tinh cô nhièu cl6ng

gôp trong tuyên truyèn vè công tâc xày dUng Dâng và tô chric Giâi Büa lièm vang
ttê gui vè Ban Tô chirc Giâi.

- Thông qua câc tâc phâm bâo chi tham dU Giâi Büa lièm vang giüp cho cân

b§, ttang viên và nhân dfu nhân thüc sâu sâc thêm vè Oang và công tâc xày dgng

Dang, xây dlmg hÇ thông chfnh tr!; tiép tpc nâng cao chât lugrrg, hiÇu quâ tham dp

Giâi Bria [èm vang eé trô thanh mQt hopt dông cô ÿ nghia chinh tri sâu sÉc, cô tâc

dung thiét thgc aôi vOi công tâc xày dWrg Dâng.

- Nâng cao chât luçmg tuyên truyèn vè xây dUng Dâng trên câc phuong tiÇn

thông tin etpi chüng theo huong két hqp giüa "xây" và "chông", trongdô lây "xày"
là co ban, chién luoc, lâu dài, lây "chôrlg" 1à nhiÇm W quan trgng, câp bâch và

thuôrng xuyên; coi trgng câ "düc tri" và "phâp tr!", dè cao "phâp tri". Thpc hiÇn tôt
phuong châm "Lây tich cgc dây lùi tiêu cuc" , "lây câi ilçp dçp câi xâu". Qua dô,

tao hiêu img tâc ttông lan tôa trong câc co quan bâo chi và toàur xâ h§i.

- Tô chric huong rmg Giâi trên dfa ban tinh bâo dam sâu rQng, thiét thpc, hiÇu quâ;

môi co quan bâo chi, môi nguùi làm bâo càn hiêu dûng chü truong cüa Dâng vè

công tâcxày dUng Dang, xây dpg hÇ'thông chinh tr[, chü dông, tich cgc bâm sât

thyc tiên co sô Aê kip thoi phân ânh két quâ công tâc xây dprg, chinh dôn Dang ô
câc diaphuong, tlcm v!. Trên co sô dô phât hiÇn câch làm hay, mô hinh tôt aê Uiéu

duong và tlâu tranh phê phrân nhüng khuyét diém, vi phpm, nhüng vân Aè côn hpn
ché, tèn tpi.

rr- Nor DIJNG

1. Phât tlQng và huông ûng Giâi bâo chf toàn qu6c vè xây dgng Dâng
(Giâi Büa lièm vàng) Èn thü' V - nàm 2020

- Ban Thuôrng vu Tinh üy phât dông cân bQ, iIâng viên và nhân dân trên dia
ban tinh tich cgc huong rmg Giâi bâo chi toàn quôc vè xây dUng Dâng (Giâi Bria
lièm vàng) do Ban Tô chûc Trung uffiB, Bâo Nhân Dân, Tpp chi Công san, Eài
Truyèn hinh Viêt Nam và HQi Nhà bâo Vi{t Nam phât dgng.
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- Tuyén chgn câc tâcgiâ (nhôm tâc giët),tâc phâm bâo chi chât luqng dê tham

gia Giâi. NQi dung vè xây J*g Dâng trên câc m{t: chinh tri, tu tuong, tô chric, cl4o

dric, thuQ c câc lTnh vUc công tâc tô chüc, tuyên giâo,kiêm üa, dân v4n, dôi ngo4i,

phàng, chông tham nhüng... vôi nhüng txeng tâm vè công tac chuân bi và tô chüc

itai hqi ttang b§ câc câp tién toi Dpi hôi lân thü XIII cüa Dang; tàng cuèrng bâo vÇ

nèn tang tu tuông cüa Dang theo tinh thân Nghi quyét sô. fS-NqÆW ngày

2Z1OlZ0l8 cüa BA Chinh tri kh6a XII; tich cyc dâu tranh chiSng "diên bién hôa

binh"; phan bâc câc quan diêm sai trâi, luan diÇu xuyên t4c cüa câc thé lpc thù

dich; toyel uuyèn ,è nfrimg thành tyu thyc hiçn Nghi quyét Dai hqi mn tfni Xtl
cüa Dang và nghi qryét tlai hôi dâng bQ câc câp nhiÇm lcÿ 2015-2020; vân dè xây

dung Dang vè dao dric và viÇc tiép tpc thyc hiÇn Nghi quyét Trung uong 4 kh6a

XII vè xây dpg chinh dôn Dang gàn vÔi thUc hiên Chi thi sô OS-CITW cüa Bq

Chinh tr! vè tiép tpc dây manh viÇc h9c tâp, lh theo tu tuong, d4o düc, phong

câch Hà Chi Minh và thuc hiên câc quy tlfnh vè nêu guong cüa crln bQ, dang viên;

tàng cuôrng xây d1mg miSi doan két, thting nhât trong Dang và mi5i quan hç gàn bô

mât thiét giüa Dâng vôi Nhân dân.

2. D6i tugng tham dg giâi

- Vè tâc giâ: Là công dân Viçt Nam dang sinh sông, hec tQp và làm viÇc trên

dia ban tïnh fIà Nam côtâcphâm bâo chi (thuçc cdc loqi hinh: bdo in, bào diQn trh,

phdt thanh, truyèn hinh, ành bdo chi..) dâ dugc ilàng tai tai câc co quan bâo chi do

BQ Thông tin- Truyèn thông câp phép (Bdo Hà Nam; Dài Phdt thanh- Truyèn hinh

Hà Nam; Tqp chi Sông Châu, hofic cdc co quan bâo chi Trung uong). Térc giët

tham dg giâi không vi ph4m Quy tltnh cl4o düc nghè nghiêp cüa Nguùi làm bâo

ViÇt Nam, không vi ph4m Lu$t Bâo chi, Lupt Sô hüu ti tuç và câc quy dinh khâc

cüa phâp lu4t.

- Vè tâc phâm: Là câctâc phâm bâo chi thuQc tfu cëtcâc thê loai (bài phàn
dnh, phông vôn, ghi chép, binh luQn, chuyên luQn, phông sU, kÿ sU, dièu ffa, cdc

chuong trinh phdt thanh, truyèn hinh, phim tài liÇu, sàn phàm truyèn thông da
phuong tiQn, ành bdo chï...) cin lopi hinh bâo in; bâo diÇn tu; phât thanh; truyèn

hinh; anh bâo chi.

NhüTrg tâc phâm dâ dugc trao thucvn g ô câc giâi bâo chi cüa d[a phucrng vân

dugc quyè., dr,r Giâi bâo chi toàn qu6c vè xây dung Dâng, nhumg càn ghi rô mirc
giâi và do co quan nào tô chüc (Không nhQn cdc tdc phiim ild itoqt Giài bdo chi

:,
quoc gq.

3. Thê rÇ giâi

Thgc hiÇn theo Thê lê Giâi bâo chi toan qu6c vè xây dUng Dang (Giâi Büa
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tièm vàng) cüa Ban Tô chüc giâi güi kèm theo Ké hoach sô ZsS-«fygTCTW,
ngày l8l3l2o2o cüa Ban Tô chüc Trung üong (cô vdn bàn gtri kèm).

4. Thoi gian, tlla tliêm nQp tâc phâm, hô so tham dç giâi

4.1. Thü gian, illa ittêm nQp ttic phôm

- Thoi gian dàng, phât tac phâm dugc tinh tu ngày 0l/ll/2019 dén 3lllOtZ}ZO.

- ThÙi gian nhpn hô so tham du Giâi: Duoc tinh tu sau khi Ban Tô chric công
UO tfrê lÇ giâi. H4n cuôi cùng.rtrân tâc phâm là ngày lOlltlZOZ0 (theo dâu buu
ttiÇn).

- Noi nhân hà so tham dg giâi: NQp tryc tiép hoàc qua duôrng bmr diÇn güi
ve:

+ Bâo Hà Nam AOi vOi lopi hinh bâo in; bâo tliên tü; ânh bâo chi.

+ Dài Phât thanh và Truyèn hinh Hà Nam AOi vOi lo4i hinh: phât thanh,

truyèn hinh.

4.2. Hà st thom dqt giôi '

4.2.1. Vè tdc giâ

I So yéu 1ÿ llch cûatÉrc giâ gàm: Hq v[ tên, brit danh, nàm sinh, chüc danh, don

! ,i công tâc, s6 diÇn thoai, dla chi e-mail.

4.2.2. Vè nic phàm

- Môi tac phâm dg giâi phâi sao, chUp làm 01 bO @hi rô dd ilàng, phdt trên

bdo, tlài nào, cô xdc nhqn cùa co quan bdo chl kèm mQt bân giôi thiÇu khâi quât

vè tâc pham bàng fiéng YtÇt (loqi hinh, thé loqi, nôi dung ch{nh, hoàn cành sdng

tâc, chü ÿ nêu bât ilrqc t{nh phdt hiQn, suc lan tôa, htip dàn...ctia tdc phàm) và

dâm bâo câc yêu càu sau:

+ Dôi vôi tâc phâm bâo in, bâo diÇn tü: Phâi là bân in chfnh hopc sao chup ttr
bâo in, bâo diên tu, nhtmg phâi spch, dçp, rô ràng. Néu tâc phâm c6 sg tiép nôi
nhô, lé, phëi câtdân phân tiép nôi trên giây trângrurô A+ hofic A3 và danh s6 trang

rÀ
rô ràng phân tiêp nôi.

+ Dôi vôi tâc pham phât thanh: Phâi ghi file lên dia CD hoëc USB, môi dÏa

hoflc USB chi ghi 0l tâc phâm và trên nhân ctia ghi rô tên don v!, tên tâc phâm, tâc

giâ, thé lopi, thùi luo-ng và thùi gian phât sông, kèm theo vàn bân phân lùi cüa tâc

phâm. Néu là tiéng dân tQc phâi c6 bân d[ch ra tiéng Viêt.

+ Dôi vôi tâc phâm truyèn hinh: Phâi ghi fîle lên dîa VCD, DVD ho{c USB,
môi ffa hoflc ô cfug chi ghi 0l tâc phâm và trên nhân üa ghi rô tên don vi, tên tâc
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phâm, tâc giit, thé lo4i, thùi luqng và thùi gian phât sông; kèm theo ban thuyét

minh. Khuyén khich tâc phâm ds giâi cô chuân kÿ thuat HD.

+ Oôi vûi tâc pham ânh bâo chi: Cùng vôi ânh dâ ilàng trên bâo, tpp chi...
phâi kèm theo furh phông trên giây ânh cô lScm x 24cm (ành ilon) và 12cm x
18cm @At vôi ành trong nhôm hofic phông su ành).

- Nhüng tâc phâm không dâp rmg câc quy illnh nêu trên bi coi là pham quy (bi
loai). Ban Tô chüc Giâi không hoan trà cérc tâc phâm phpm quy.

ilr- sÔ LrIgNc, crÂ rRI GrÂr rHrIoNG roÀN euÔc
Thuc hiên theo Ké hoach sô ZSS - KIÿBTCTW, ngày 18/312020 cüa Ban Tô

chirc Trung uong tô chric Giâi bâo ch( toàn qu6c vè xây dWng Dâng (Giâi Büa
Lièm vang) tan tnri V - nàm 2020. CU thê:

1. S6 luqrng giâi thuông

Vè tâc phâm: Cô 1 giâi E[c biÇt, 5 giâi A, 10 giâi B, 15 giài C và25 giài
Khuyén khich.

Ngoài ra, Giâi Büa lièm vàng mn tnri V - nàm 2O2O cô mgt sô giâi: Giài tâc

phâm xuât sâc tuyên truyèn vè dai hQi Eâng; Giâi tâc phâm xuât sâc phât triên lÿ
luAn vè xây dpg D*g; Giâi tâc phâm x,lât sâc vè bâo vÇ nèn tang tu tuong cüa

E*g; Giâi tâc phâm xuât sâc vè Oâu ffanh ch6ng "diên bién hôa binh"; Giâi tâc

phâm xuât sâc vè phât hiên tâm guong tiêu biêu trong hgc t4p và làm theo tu
tuong, dpo düc, phong câch Hà Chi Minh; Giâi tâc phâm x,lât sâc cüa tiâc giâ cao

tuôi; Giâi tâc phâm xuât sâc cüatâc giâ tré tuôi; Ciâi tâc phâm xuât sâc cùa tâc giâ

là nguài Viçt Nam ô nuôc ngoài.

Vè giâi tpp thê: C6 15 giâi Xuât sâc cho câc co quan bâo chi, tô chüc hQi nhà

bâo và ban tuyên giâo,ban tô chric câp üy tiêu biéu.

Vè Xfra bâo tiêu biêu: Vinh danh 1 nhà bâo.

Vè nfran vât tiêu biêu: Vinh danh I hoac mqt s6 nhân v4t trong tâc phâm dopt

giài.

2. Giâ tri giâi thuông

Giâi Dac biêt: 300.000.000d

Giâi A: 100.000.000d

Giâi B: 75.000.000d

Giâi C: 50.000.000d

Giâi Khuyén khich: 30.000.000d
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Giâi tâc phâm xuât sâc tuyên truyèn1vè Aai hôi Dang: 50.000.000ct
J'

Giiitircphâm xuât sâc phât trién lÿ luan vè xây dung Dâng: 50.000.000d

Giâitâcphâm xuât sâc vè bâo vÇ nèn tâng tu tuong cüa Dâng: 50.000.000d

Giâi tric phâm x,rât sâc vè dâ, tranh chi5ng "diên bién hôa binh": 50.000.000d

Giâi tâc phâm *.rât sâc vè phât hiÇn tâm guong tiêu biéu trong hqc tâp và làm

theo tu tufog, d4o düc, phong câch Hô Chi Minh: 50.000.000d

Giâi tâc phâm xuât sâc cüatâc giâ cao tuôi: 50.000.000d

Giâi tâc phâm xuât sâc cüa tâc giâ tré tuôi: 50.000.000d

Giâi tâc phâm xuât sÉc oûa tâc giâ là nguùi Viêt Nam ô nuôc ngoài:

s0.000.000d

NhüTrg tâc phâm dopt giâi A, B, C, clông thùi là tâc phâm xuât sâc nhât thuQc

8 giâi nêu ô trên thi dugc ghi giây chirng nhân do4t2 giâi, tièn thuông lây müc cao

nhât trong 2 giëi dô và dugc thuông thêm 10.000.000d.

Giâi tpp thê Xuât sâc: 50.000.000d

Tièn thuong I.{hà bâo tiêu biêu: 50.000.000d

Tièn thucm g câc tric phâm vào

3. Hinh thrtc khen thuông

+ D6i vortâc già,tâcphâm dopt giâi: Tëng tièn thuôrng, giây chimg nhan kèm
theo biêu tnmg Büa lièm vàng.

+ Dôi vôi Nhà bâo tiêu biêu: Tang tièn thuong kèm theo biêu tnmg Büa lièm
vàng.

+ Eôi voi nhân vât tiêu biéu: Trao t{ng phâm cüa Ban Tô chtic Giâi.

+ Dôi vûît{c giâ cô trlc phâm vào chung khâo: Téng tièn thuong, eiây chfug
nhân kèm theo hiÇn vât luu niÇm Büa lièm vàng.

+ OOi vôi co quan bâo chi, hQi nhà bâo và ban tuyên giâo,ban tô chûc câp üy
dêu biéu: Tæg tièn thuong kèm theo Bàng khen cüa Ban Tô chüc Trung uong.

rv- TÔ cHrlc TH-rIc HrpN

1. Ban Tô chÉc Tïnh üy

- Tham muu thành lâp Ban Chi dao huông ûng Giâi bâo chf toàn quôr vè xây
dUng D*g (Giâi Bira lièm vàng) làn thü V- nàm 2O2O tinh Hà Nam, do Ban Tô
chüc là co quan thuèrng tryc cüa Ban Chi dpo, cô trâch nhiÇm chü tri, phôi hçrp vôi
câc co quan liên quan dôn tÏôc, hucmg dân viÇc tô chric triên khai huong tmg Giâi

cfrun$ khâo: 5.000.000d
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Büa Hèm vang tan tfrtr V - nàm 2020 trên dia bàn tinh.

- Phôi hçrp câc co quan liên quan tông hçrp si5 luqng tâc phâm dU thi bâo câo

Ban Chi d4o giâi theo quy dinh.

2.Ban T[yên giâo Tinh üy

- Tuyên truyèn câc n§i dung vè rné lê Giâi Büa lièm vàng (sùa clôi, bô sung),

làm rô nhüng diêm môi cüa Giâi Bria tièm vàng làn thû V - nàm 2O2O hên Bân tin
Thông bâo nôi bq tinh; chi d4o, dlnh huongcâc co quan bâo chi trên ctia ban tinh tô
chric tuyên truyèn sâu r§ng bàng nhièu hinh thüc vè Ciai Büa Hèm vang ntràm thu
htit sg quan tâm, hucmg ung cüa câc co quan, don v!, dia phuong và dông dâo crln

b§, dâng viên, nhân dân.

- Theo dôi, dôn dôc viÇc trién khai thyc hiÇn ci,r- cërc co quan bâo chi trên dia

ban tinh; phOi hçrp Ban Tô chüc Tinh üy tham muu câc hopt d§ng cüa Ban Chï itpo

Giâi.

3. Sô Thông tin và Truyèn thông

Phôi hqp Ban Tuyên giâo Tinh üy dinh huôrng câc co quan bâo chi, truyèn

thông dây rneot hopt ctQng tuyên truyèn Giâi Büa tièm vang mn tfli V - nàm 2020;
dàng tâi Ké ho4ch, ttrê tç giâi và câc tâc phâm tham dg giâi (mà cdc co quan bâo

chi tld itàng tài) trên Công thông tin diÇn tü cüa tinh.

4. Dài Phât thanh và Truyèn hinh Hà Nam

- Xây dpg ké hoach huong tmg giâi cüa don v!; phât dông can bQ, ph6ng

viên, biên tap viên trong co quan tich cgc tham gia srlng tâc titc pham dp thi cIâm

bâo sô luqng, chât luqng; phfo dâu cô tâc phâm dat giâi nâm 2020; xày dpng

chuyên t*g, chuyên mpc dàng tâi ké hopch, thê lê giâi và câc tâc pham dg thi; chi

dgo, huong dân dài truyèn thanh câc huyÇn, thi xâ, thành phô tham gia huôrng fug
giâi.

- Tiép nhân, thâm dinh và lga chgn câc tâc pham {r thi tlü dièu kiÇn, tiêu

chuân theo quy dinh thê lÇ giâi (thuQc loqi hinh phdt thanh, nuyèn hùnh) gü vè

Ban Chi <t4o Giâi (qua Bdo Hà Nam).

5. Bâo Hà Nam

- Xây dUng ké hoAch huong tmg Giâi cüa d«yn v!; phât dông crân bQ, ph6ng viên,

biên tap viên fong co quan tham gia, phân dâu c6 nhièu tâc phâm dU thi c6 chât

lugng cao; phân dâu c6 tâc phâm dAt giâi nâm 2020; xày dgng chuyên mpc dàng tâi
ké hopch, thê lê giâi và câçtâc phâm du thi.

- Tiép nh?n và lga chgn câc tâc phâm dü dièu kiên dU thî (thuQc loqi hinh:
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bdo in, bdo tliên tû, ành bdo chi).

- Là co quan tông hçrp tâc phâm dg thi cüa toàn tinh; trinh Ban Chï tlao tinh
lua chgn tâc phâm dé güi ,è tap chi Xây dung Dâng (thuQc Ban Tô chûc Trung

üong) theo düng quy clinh.

6. Sô Vàn h6a, Thê thao và Du lich; HQi Nhà bâo tinh; HQi Vàn hqc NghÇ

thu$t tïnh

Chi dao, huong dân Ung cuùng hopt d§ng thông tin, tuyên truyèn ttrê tç Giâi;

ki.p thü cô vü, dông viên câc hQi viên tham gia huong ung Giâi iIê cô nhièu tâc

phâm bâo ch( xuât sâc du thi.

7.Câc huyÇn,thi ûy, thành üy và tlâng üy trgc thuQc tinh

- Xây dUng Ké hoach huong rmg Giâi bâo chi toàn quôc vè xây dung Dang

(Giâi Büa [èm vang) tan nri V - nàm 2020; phât d§ng cân bQ, tlâng viên và nhân

dân tham gia sang tâc, môi don v! tOi ttriéu cô 03 tâc phâm dg thi; cérc tâc phâm

bâo chi gui vè phâi ctugc dàng tâi tai câc co quan bâo chi cüa tinh do Bô Thông tin
và Truyèn thông câp phép (Bdo Hà Nam; Dàt Phdt thanh - Truyèn hinh Hà Nam;

Tqp chï Sông Chôu, hofic cdc co quon bâo chi trung uong) clâm bâo dung quy ttinh

I thé lÇ giâi. Dây dugc coi là tiêu chi danh giâ thi dua hàng nàm cüa ilon vi.
l, I

I - Phôi hç cung câp thông tin, tu l!êu cho câc co quan bâo chi, phông viên
trong quâ trinh sâng tâc tâc phâm bâo chf [ham dU giâi.

Ban Thuùng vy Tinh üy yêu càu câc dcrn vi liên quan càn cû Ké ho4ch này,

triên khai thUc hiÇn nghiêm tuc, dâm bâo düng câc yêu càu, nQi dung dè ra./.

Noi nhân:

- Ban Tô chric TW @é bdo câo),
- Thuômg tryc Tinh uÿ,
- Ban Tô chrîc, Ban Tuyên giâo Tinh üy,
- Câc huyÇn, thi, thành ùy, ttâng ùy tr.uc thuQc tinh,
- Bâo Hà Nam, Dài PTTH tinh, Sô Thông tin
-Truyèn thông, Sô VHTT&DL, HOi Nhà bâolinh,
HQi Vàn hçc Nghê thuât tlnh,
- Ltru Vàn phông Tinh uÿ.

T/IVI BAN YU

Lqi

HÀ NAM
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VAN PHONG TINH UY HA NAM

BAN cHÂP uÀxs rRUNG uoNc
B^tN rô cntlc

*

BÂNc coNG sÂN vrEr NAM

Hà Nfl| ngb 18 thdng 3 ndm 2020
- KT{/BTCTW

rÉnoACH
Tô chrfrc Giâi béo chf toàn qu6c vè xây dprg Dâng

(Giâi Büa lièm vàng) Iàn thrri, V - nàm 2020

Nàm 2O2O là nàm cu6i thyc hiÇn Nghi quyét Dei hôi tàn tfrt XII cüa
Eang, nâm tô chüc ttei hôi itane _bô câc câp tién tsi OAi h§i lân thü XIII cüa
Eâng; tlông thùi, cüng là nàm diên ra nhiêu sg kiÇn quan trÇng cüa Eang và

{a! ry,otlKÿ niÇm f0 nàm NgÈV thanh lâp Dtuig, 130. nâm Ngay sinh Chù
tich Hô Chi Minh, 75 nàm Quôc khanh; roan E*g tiép tpc clây mqnh thuc
hiên Nghi quyét Trung uong 4 (kh6a )il, XII) vè xây dlmg,.chinh d6n Dâng
gàn vôi thgc hiên Chi thi sô 05-CTÆW cüa Bô Chfnh tri vê hçc tâp và làm
theo tu tuong, d?o drlc, p{rong câch Uô Ctri Minh cùng câc nghi quy& Trung
uong khôa XII vôi tinh thân tich cyc, hiÇu quâ.hon. Công tâc xày.dgng, chinh
il6n Dâng không chi là nhiÇm vg cüa câp uÿ, tô chric ttang câc câp mà càn c6
sp tham gia tfch cpc cüa câ hÇ th6ng chinh tri, cüa câc tàg lôp nhân dân,
trong tI6 bâo chi cô vai trô rât quan trgng.

Ngày 15-01-2020, Ban Tô chüc Trung uong chü üi, ph6i hqp vôi Bâo
Nhân Dtu, T4p chi Công san, Eài Truyèn hinh Viêt Nam và HQi Nhà bâo
Viêt Nam tô chric Lê công b6 và kao Giâi bâo chf toàn quôc vè xây dUng
D.*g (Giâi.Büa fièm vang) tàn tfrt IV - nàm 2019 và phâl dông Giài Büa
üèm vang tàn tfrt V - nàm 202}.Nhàrn tiép Qrc nâng cao chât luqng công tâc
thông tin, tuyên truyèn vè xây dgng Dang trên câc phuong tiên thông tin tlpi
chüng gàn voi tô chüc Giâi Büa [èm vhg, Ban Chi clpo Giâi xây dgng Ké
hopch 6 chüc Giâi Büa tèm vang tàn ttui V - nàm 2020 nhu sau:

I. MUC Oictt, VgU CÀU
1. Muc dich
- Tiép tpc khàng dinh vi tri, vai trô quan trgng cüa công tac xây

Dâng. Tù dô, t4o sU quanTâm hcrn nila cüa can bQ, clang viên trong hÇ

chinh tr! và toan xâ hôi tIôi vôi công térc xày dUng D*rg, xay dprry hê

chinh ri.
- Nâng cao hon nüa nhgn thric cüa can bQ, ph6ng viên, biên t$p viên

câc co quan bâo chi và thu hüt sg quan tâm cüa toàn xâ hôi trong viÇc viêt,
sang tâc câctac phâm vè py dUng Dang.

- EQng vièn, khuyén k*rich ngày cang c6 nhièu trâc phâm bâo chi xuât

dung
th6ng
thiSng

1
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sâc; tù d6, tpo tÏçng lpc thüc itây nâng oao chât lugng tuyên truyèn công tâc
xây dgng Dang, g9p phàn xây dpg Eang trong s4ch, ,vfng manh; không
ngrmg nâng cao chât lugng dQi ngü .u{, UO, ilang viên; Aôi mOi phuong thüc
lânh d4o, nâng cao nàng lgc câm quyên cüa Eang và chât luqîg ho4t tlông
cüa câ hÇ th6ng chinh tri.

- Tiép tgc phât huy vai trô cüa câc co quan bâo chi, cân b-ô, ilang viên
và nhân d,* eôp ÿ kién.xây dpg Eang, xâÿ dgng,bfth. quyèn; tham gia
phông, chông suy thoâi vê tu tuong chinh tri, dpo düc, lôi r9rg và nhthrg biê;r
hien 'itp Aiên bién", "tp chuyên hôa" trong nQi b0; cüng ci5, Ëng cuùng m6i
quan hÇ mâu ttrit gifa Dang vôi Nhân dân.

Thông qua-Giâi güà tièm vang. mn tfui V - nàm 2O2O gôp p.hâ" Ïuyên
truyèn ttrât tôt công tac chuân b! và tô chrtc cfai hqi dqg bô câc câp tién tôi
Dai hôi lân thri )ilII cüa Dang; tâng cuèrng bâo vÇ nên tang tu tuông cüa
D*g; tfch cgc itâu ffanh ch6ng "diên bién hôa binh"; phfo bâc câc quan
itiêm sai trâi, luân diÇu xuyên tpc cüa câc thé lUc thù ttich; phât hiÇn, phông
ngua, dâu tranh ch6ng tiêu cpc, tham nhüng trong côpg tacJô chrtc - can bô
và quân lÿ dQi ngü cân b0, gÉp phàn bâ9 vÇ «tuùng l6i và tô chüc cüa Eâng,
bâo vê cfui bQ, tÎâng viên. Eôr-rg thùi, cô. vU toan Dâng üoan dân, toan quân ra
sûc thi dua thlrc hiÇn Nghi quyêt DAi hôi lân thi )ilI cua Dâng, cung cac chi thi,
tét tuân cüa Trung uong:D{lSvà nghi quyét câc hôi nghi Trung.uc,ng khôa )il dê
công tfuc xày dyng, chlnh ttôn Dang ngày cang di vào thyc chât, hô thanh hành
ilông cg thê, ttriét thgc, thuùng xuyên "l ,U giâc trong môi cân bQ, ttàng viên
và nhân dân.

2. Yêu càu
- LUa chgn dugc nhihrg tâc phâm bâo chi xuât sâc nhât, nhting co quan

bâo chi, hQi nhà bâo và ban tuyên giâo, ban tô chric câp üy c6 nhièu et6ng gôp
fgrg tuyên truyèn vè công tâc xày gUt g Dang và tô chric Giài Büa Hèm vang
ité trao giâi, tôn vinh tâc già,tâc phâm và tfp thê, câ nhân tiêu biêu.

- Thông qua câc tâc phâm bâo chi tham dU Giâi Büa fièm vang giup cho
can bQ, tlâng viên và nhân dfu nhân thrlc sâu sâc thêm vè Oang và công tac
xây dlrng Dang, xây dpg hÇ th6ng chinh ti; tiép tpc nâng cao chât lugng,
hiÇu qua tô chric Giâi Büa tièm vang Aé trO thanh mQt ho4t tlQng cô ÿ nghTa

chinh fi[ sâu sÉc, c6 tâc dUne thiét thgc A6i vOi công tâc xày dUng Dang.
- i ua"g caâ chât toqnË tuyên t*yèn vè xây àurg Dang-t{n ra" pno*g

tiÇn thông tin dpi chüng theo huong tét trqp gitTa "xày" và "chông", trong dô
lây "xày" là co ban, chién lugc, lâu dài, lây "chông" là nhiÇm vu quan t9ng,
câp bâch và thuùng xuyên; coi trgng câ "dûc tri" và "phâp tri", nhtmg dê cao
"phâp tr!". Thgc .hiê, t6t phuorg châm *Lây tich cgc dây lùi tiêu cgc" , "lây
câi ilçp dçp câi xâu". Qua dô, tao hiêu img tâc tlông lan tôa trong câc co quan
bâo chf và toàn xil hQi.

Dê c6 nhièu tâc phâm bâo chi tham dy Giâi Büa lièm vang tàn tfui V -
nâm 2020 c6 chât lugng và tham gia xây dUng Dàng hiÇu quâ, môi co quan
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bâo chf, môi nguùi làm bâo cân hiêu itüng chü truong cüa Dâng vè công tâc
xQf dUnC D?ng, xây dpg hÇ thông chfnh tri, chü dông, tfch cpc bâm sât thpc
tiên co sô dê kip thùi phan anh tét quâ công tâc xày d1mg, chinh ilôn Dang ô
cérc diaphuonj, {on vi. Trên co sô do prrat f,içn crâch Érn-iray, Ào À*n t6t"dê
biêu duong vq diu tranh phê phan nhting k*ruyiSt diêm, vi phpm, nhihrg vân
dê côn h4n chê, tôn t4i.

Ir. Nor DIING
1. Tên giâi thuônrg
Tiép tpc sri dung tên giài thuong 1à: Giâi bâo chi toàn qutic vè xây

dUng Dàng (mang tên Büa liêm vàng).
2. Dou vi chû tri tô chric Giâi:
Ban Tô chrlc Trung uffig, Bâo Nhân Dân, Tpp chi Công san, Dài

Truyèn hinh Viêt Nam va IIQi Ufra bâo ViÇt Nam.
3. NOi dung trién khai
Giâi duq,c tuyên ghqn và trao cho câc tâc già(nhôm tâc già),tlc phaqr

bâo chi xuât sâc viét vè xây dung Eang trên câà *àtr chfnh tri to tuong, tô
chirc, d4o drtc, thu§e câc linh vgc eông trie tô ehûe, tuyên giérc, kiêm tra, dân
vâo,, d6i ngoAi, phông, chting tham nhüng... vôi nhihrg trqrrg tg uè công tâc
chuân bi và tô chric ilai hôi clang bô câc câp tiên toi D4i hQi Iân thri XIII cüa
Dang; t{ng cuôrng bào vÇ nèn tang tu tuong cua Dang theo tirù thân Nghi
9yfêt sô 35-NQÆq ngày 22-10-2018 cüa B0 Chfnh ti htrQa )ilI; tfch cyc
dâu tranh chông "diên bién hôa binh"; phfo bâc câc quan diêm sai trâi, luân
diÇu xuyên t4c oüa câc thé.lUc thù ttich; tuyên truyèn vè ntrfmg thành tUu thUc
hiÇn ryghi quyét Dai hQi tàn tfli,xl.cua Dang và nghi guyét eai hQ,i dang gô
câc càp nhiÇm lcÿ 2015-2020; vân dê xây dpg Dang vê d4o dûc và viÇc tiêp
tpc thyc hiên Nghi quyét Trung uong 1 (knOa )il,.XID gân vôi thUc hiÇn Chi
thi sô OS-CT/TW cüa BQ Chinh t! vè. tiép Qrc itây mqnh viÇc h9c tâp, lh
thpo tu tuong, dpo düc, phong câch Hô Chi Minh và thgc hiên câc quy dirlh

À^
vê, nêu glrmg cüa cân bQ, dâng viên; Wg cuôrng xây dpg môi doan kêt,
th6ng nhât trong Dang và mtii quan hÇ gàr, b6 mât ttriét giüa Dang vôi Nhân
dân. Giâi cüng dành dê trao cho câc co quan bâo chf, hQi nhà bâo và ban
tuyên giân, ban tô chüc câp üy tiêu biéu trong tuyên truyèn vè công tâp, xày
dWU Dang và tô chüc Giài Büa liêm vang trên phpm vi toàur.quô.c. Dê vinh
danh câc nhà bâo c6 nhièu itông gôp trong công tâc tuyên tnryèn vè xây dUng
DânS và biêu duong nhüng tâm guong diên hinh tgng hçc tâp và làm theo tu
tufurg, dpo düc, pfrong câch Uô Ctri Minh, nhân Lê trao Giâi Büa [èm vang
hàrrg nâm, Ban Tô chrlc Giâi lpa chgn I nhà bâo tiêu biêu và t hoflc môt sô
nhân vflt trgng tâc phâm dopt giâi ilê tôn vinh.

4. lôi tugmg tham dç giâi
- Vê tâc già: Mgi nguùi Viçt Nam ô trong nuôc và ngoài nuôc cô tâc

phâm bâo chf dugc dàng, phât trên câc lopi hinh bâo chi (bâo in, bâo diÇn tu,
phât thanh, truyèn hinh,..). Tâc giâ tham dU Giâi không vi ph4m câc quy dinh
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vè dao dtîc nghè nghiêp cüa nguùi làm bâo Viêt Nam, không vi ph4m Luât
Bâo chi, Luât Sô httu trf tuÇ và câc quy dinh khâc cùa phâp luft.

- Vè tac phâm: Là cérctâc phâm bâo chi thuQc tÂt cacâc thê lopi bâo in;
bâo cliên tü; phât thanh; truyên hinh; ânh bâo chf.

Nhtirrg €c phâm iIâ dugc trao thuong ô. câc giâi bâo chi cùa clia phuong
vân duqc quyèn àu Giài bâo chi t9* qutSc vè xây dung Dâtg, nhung can ghi
rô mûc giâi và do co quan nào tô chrlc. Không nhân cdc tdc phâm ild iloqt
giài cùa Giài bdo chï quiic gia.

- Câc co quan bâo chi và hôi nhà b6o tô chüc bài bân,. sâng tpo viÇc
huong img tham gia.Giâi Büa fièm uhg; itông viên 6u99 nhièu phông viê.n,

nhà bâo tliam gia viét vè công tâc xày dUne Eang và tuyên chgn dugc nhièu
tâc phâm c6 chât lugng, bâo tlâm s9 tuqng tharn dg giâi.

- Câc ban tuyên giâo, ban tô chüc câp ùy làm tôt công tâc tham mrru
cho ban thuùng W câp üy chi dpo câc co quan bâo chi trong pham vi quan lÿ
triên khai srlng t4o, hQu quâ Giâi Büa Hèm vang tai dia phuong, tton vi; chü
tri, phiSi hqp.voi.câc co 9uârr, dol ui c6 liên quan gçiÿ, huong dân câc nQi
dung ffifi, vân Aè khô, két quâ nôi Uât dê câc co quan bâo c*rf bâm sât thuc
tiên sinh tlông sang tâc câc tâc phâm bâo chi cô chât luqng, phuc vu cô hiêu
quâ công tâc xây dUng Dqrg.

5. Thùi gian tâc phâm dF giâi

i Thùi gran tlàng, phâû.tÉrcpham itogp tinh tu ngày 0l-11-2019 iÏén 31-10-

I ZOZO. Thùi han cu6i C*e nhên tric phâm h ngay 10-11-2020 (theo dâu brnrI aiên)'*. 
BANI cui DAo, BAr\ rô cutlc crÂr

1. Thành phàn Ban Chi tlço Giâi
Bao gèm. câc dông chi lânh dpo Ban Tô chrlc Trung uffig, Bâo Nhân

Dân, Dài Truyên hinh ViÇt.Nam, Tap chi CQng sâur, Ban Tuyên giâq Trung
uffig, BQ Thô.ng tin - Truyên thông và HÇi Nhà bâo Viêt Nam, do dông chi
Truong Ban Tô chrlc Trung uorg làm Truông Ban Chi ttao.

2. Thành phàn Ban Tô chûc Giâi
Bao gèm cac dèng chi lânh dpo co quap và mQt st5 dcrn vi thuQc Ban Tô

chrlc Trung uffig, Bâo Nhân Dfui, Dài Truyên hinh Viê! Nam, T4p chf Cçng
sân, Ban Tuyên giâo Trung uong, Bô Thông tin - Truyèn thông và HQi Nhà
bâo Viêt Nam, do dông chi Ph6 Truông Ban Tô chüc Trung uong làm
Truong Ban Tô chric Giài.

Ban Tô chüc Giâi duqc sü dpng con dâu cüa Ban Tô chüc Trung uong
trong quâ trinh hopt dông.

3. Co quan Thuômg trçc Giâi
Tpp chi Xây dpg Dang thuôc Ban Tô chrlc Trung uoïg là co quan

Thuong tgc Giai.
rv. sÔ Lûgrvc, GÉ TRI crÂr rrilIor{c
1. S6 lugrg giâi thuôrng:
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Vè tac phâm: C6 I giâi Dac biÇt, 5.giâi A, 10. giâi B, 15 giâi C và 25
giâi Khuyén khich. Ngoài ra, Giài Büa lièm vàng làn thü V - nàm 2020 cô
mQ,t s6 giài:.Giâi téc p,ham xuât sâc tuyên truyèn vè eai nQi D{S; Giùitérc
phâm xuât sàc phât triên lÿ luân vê xây dUng D*gt Giâi tâc phâm xuât sàc
vè bâo vÇ nèn iyetu tuông cüa Dang; Ciai 1e9 nryX^.xuât sâi vè dâu tranh
ch6ng "diên bién hôa binh;; Giâi tac pham xrât sâc vè phât hiÇn É* gy*g
tiêu biêu tong hçq tâp và làm theo tu tuong, dAo düc, phong câch Hô Chf
Minh; Giài tâc phâm xuât sâc cüa tâc già cao tuôi; Giâi tâc phâm xuât râc
cûatâc giâtré tuôi; Giâi tâc phâm xuât sâc cüa tâc giàlàngu-ùi ViÇtNam ô
nuôc nggài.

Vè giâi tfp thê: Cô 15, eiai Xuât sâc cho :fr ro quan bâo chi, hôi nhà
bâo và b3n tuyên giâo, ban tô chüc câp üy tiêu biêu.

Vê Nhà bâo tiêu biêu: Vinh danh I nhà bâo.
Vè nnan vQt tiêu biêu: Vinh danh I hopc môt s6 nhân vflt trong tâc

phâm dopt giâi.
2, Giâ tri giôi thuômg
Giài Dëe biÇt: 300.000.000d
Giài A: 100.000.000d
Giâi B: 75.000.000d
Giâi C: 50.000.000d
Giâi Khuyén khfch: 30.000.000d
Giâi tâc ph*l xuât sÉc tuyên truyèn yè Aa, hQi Eang:
Giâi tâc phâm xuât sàc phât triên lÿ luan vê

50.000.000d

50.000.000d
xày dUng Dang:

Giâi tâc phâm xuât sâc vè bâo vÇ nèn tang tu tuong cùa Dang:
50.000.000d

Giài tâc phâm xuât sâc vè dâu tranh chiSng "diên bién hôa binh":
50.000.000d

Giài téc phâm xuât sâc vè phât hiÇn d+ go*g tiêu biêu tong hçc tfp
và làm theo tu tucmg, d?o düc, phong câchHô Chi Minh: 50.000.000d

Giàitâcphâm xuât sÉc cüa tâc giâcao tuôi: 50.000.000d
Giâi tac i,frâ* xuât sâc cüa tecéietrê tuôi: 50.000.000d
Giâi trâc phâm xuât sâc cüa tâc già là nguùi Viêt Nam ô nuôc ngoài:

50.000.000d
Nhttng tâc phâm do4t giâi A, B, Ç, dèng thùi là tac phâm xuât sâc nhât

thuQc 8 giâi nêu ô trên thidüqc ghi giây chimg nhân do1t} giâi, tièn thucrng

Éy müc cao nhât trong 2 giài d6 và duo. c thuong thêm 10.000.000,0d.
Giâi tâp thê Xuât sàc: 50.000.000d
Tièn thuông Nhà bao tiPu biêu: 50.000.000d
Tièn thucmg cârc tâc phâm vào chung khâo: 5.000.000d
3. Ilinh thûc khen thuôme
+ D6i vôi tâc giëa tâc phâm dopt giâi: T[ng tièn thuông, giây chung
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nhân kèm lheo biéu ffmg Büa lièm vàng.
+ E6i vôi Nhà bâo tiêu biêu: Tang tièn thuong kèm theo biêu trung

Büa Hèm vàng.
+ O6i vôi nhân vât tiêu biéu: Trao teng phâm cüa Ban Tô chüc Giâi.
+ D6i vtitâc giàcô tâc phâm vào chung khâo: TÉng tièn thuông, giây

chimg nhân kèm theo hiÇn vft luu niÇm Büa liêm vàng.
+ Dôi voi co quan bâo chf, hQi nhà bâo và ban tuyên giâo, ban tô chric

câp üy tiêu biêu: Tàng tièn thuong kèm theo Bàrre khen cüa Ban Tô chrtc
Trung uong.

v. TÔ cHrIc rHtlc rrrEN
1. Th6ng nhât cÉc nQi dung công vi§c và phân công trâch nhiÇm
* Ban Tô chrlc Trung uffig, Bâo Nhân Dfo, Tap ctti Công sân, Dài

Tuyèn hinh ViÇt Nam va Uôi Nhà bâo ViÇt Nam ph6i-trqp vôi Ban Tuyên
giâo TrunE umg, B9 Thông tin - Truyèn thông tô chüc hep, th6ng nhât câc
nQi duqg công viÇc và phq công nhjÇm vu cu thê fir ktri phât itông dén khi
công b6 và trao Giâi Bûa fièm vang Èn thu.V - nàm 2020.

+ Ban Chi tlao Giâi güi công vàn tÎê nghi Thuong t4rc câc tinh, thanh
üy, ban can sg dârrg, itang doàur, tÎâng üy tryc thuQc Trung uolg chi dpo câc
co quan bâo chi trong pham vi minh phg trâch tich cgc huong tmg Giâi Büa
liêm vang lân thû V - nàm 2020. Qua ilô dinh huong thông tin, du lufn vào

I nlrfog vân Aè môi, dugc du luân qgan tâm liên quqn dén công tac chuân bi và
I tô chüc tlai hôi $,a"g bQ câc câp tiên tôi, Dai hôi lân thû Xm cüa Dang;.tàng

cuùng bâo vÇ nèn tang tu tuong cùa Dâng theo tinh ftàn Nghi quyét sti gS-

NQffW ngày 22-10-2018 cüa BO Chinh tri kh6a )ilI; tich cyc dâu tranh
chông "diën bién hôa binh"; phan bâc citc quan diêm sai trâi, luân ttiÇu xuyên
t4c cüa r.â" ttré lUc thù dich; tuyên truyèg vè tét quâ thyc hiÇn.Nghi quyét
Dai hôi tàn tfrt )ilI cüa Dane và ngh! quyét itai hôi «I+ng bQ 9âc câp nhiÇm §
2015-2020; tàng cuùng xây 9mg môi doan kêt, thông nhât, troqg Dang và

Â. r ^môi quan hê gàn bô mât thiêt giüa Dang vôi Nhân dân; vân dê xây dUng
Dane vè d.4o düc và viÇc tiép flrc thyc hiên Nghi quyét Trung uonq 4 (khôà

ry, )il) gàn vôi thyc hiÇn Chi thi s6 OS-Cfffw cùa BQ Chinh tri.vè tiép ec
dây manh viÇc hgc t$p, làm.theo tu tuorrg, dpo düc, phong câch Uô Ctri Minh
và thgc hiÇn câc quy dinh vê nêu guong cüa cân bQ, dang viên; tich cyc tuyên
tnryèn nhthrg mô-hinh mdi, câchlàm hay, guong sâng âiên, hi+ trong qôrg
tâc xày dUng Eâng. Dèng thùi, phan ânh nhfmg mÉt hpn ché, yéu kém aê rüt
kinh nghiÇm, kip thgi chân chinh. Câc tâc phâm tham dU Giâi Büa [èm vang
can Uam sât thpc tiên công tirc xày dUng Dang ô mq.i mièn, linh v.uc, phan
anh sinh ttQng kêt quâ thUc hiÇn Cuong lînh, tluèmg lôi cüa Dang trong công
tâc,xày dUng Dtog, tfp trung vào két quâ thgc hiÇn Nghi quyét Dai hôi )il,
nhât là Nghi quyêt Trung uong 4,5,6,7 vàt 8 kfrôa )OI; côngtac lânh dpo,
chi dpo, dièg hann cüa cac câp üy, chinh quyèn thgc hiÇn côhiÇu quâ mgc
tiêu phât triên kinh té là t one tâm, xây dlmg Dang là then ch6t, pÀat triên
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vàn h6a là nèn tang tinh thàn cùa xâ hôi; bâo dâm viÏng châc quôc phông - an
ninh và mô rQng quan hÇ qu6c té O tàm mrlc sâu rQng...

_ + HQi Nhà bâo Viêt Nam güi công vàn ctén câc hôi nhà bâo tinh, thành
phô, tiên chi hQi, chi hQi tryc thuôc Trung uong vàt câc co quan bâo chi giôi
thiÇu, vpn itQng và truûng dân câc hQi viên viét, sang tâc và güi tric phâm
tham dU Giâi Büa liêm vang lân thû V - nàm 2020.

* Ban T6 chüc Trung uong tiép tgc phôi hqp vôi BQ Thông tin -
Truyèn thônS và. câc 

"o quun Uào cfri ô Trung uôrg tô chüc càc hQi
nghi tfp huân kién thûc vè xây dung Dâng ctrô tann dao, ph6ng viên,
biên tfp viên câc co quan.thông jân, bâo chi trong phEm vi câ nuôc.

2. Thành l$p HQi tlông châm ciâi, ban hành Thê tç ciâi
Ban hanh kèm theo Ké hopch này Thê lÇ Giâi bâo chi toan gu6p vè xây

dung Dât g (rqu Oôi, Uô sung) làm cân cri xét chgn tÉc phâm xuâi sâc và tfp
thê tiêu biêu dê trao giëi

Trên co sô dê xuât cüa co guan Thuùng trpc Giâi. (Tap chf Xây dqlg
Bang)r Ban Tô chric giâi ra qulet dinh thanh-l$p HQi dông ôhâm giâi (eèÀ
H§i dèng Chung khâo và Hçi ttèng So khâo), Barl Thu k1,- và Tô Srüp "içr.Sti luqng, co câu HQi tlông Chung khâo và HQi dèng So khâo phài bào tlâm
tfuh khâch quan, toàn diÇn, chuyên sâu, dâp img dugc yêu càu vè chât lugng
và thü gian châm giâi.

3. Xét chqn sû khâo
Vông so khâo tién hanh tùr giüa thang 1t dén ngày 15-12-2020. Câc tâc

phâm bâo chi dâ tlâng gùi tham dU Giâi theo quy tlinh së dugc HQi dông So
khâo xem xét, dânh giâ dê chçn ratâc pham bâo chf ttâp rmg tiêu chi xét trao
giâi dua vào vông chung khâo.

4.Xét chgn chung khâo
Vông.chung khâo tién hanh tù ngqy 20-12-2020 dénrgày lO-Ol-2021.

DUa trên kêt quâ tuyQn chgn cüa HQi dông So khào, HQi tïông th*g khào
tiên hanh dfuh giâ, thâm dinh, lga chgn ra nhüng tac phâm xuât sàc nhât trinh
Ban Tô chüc và Ban Chi tlpo Giâi quyét einn tac phàm dopt giài. ViÇc lga
chgn tâc phâm xuât sâc dê hao thuryng càn cü vào tinh hinh thgc té, không
nhât thiét môi loai hinh bâo chf phâi xét.ilü sô lugng citc giàti Dêc biêt, A, B,
C, Ktruyén khich và câc giâi chuyên dè khâc theo co câu giài thuong. qo
quan Thuong t4rc Giâi phôi hçp Ban Thu hÿ Giâi qua theo dôi quâ trinh triên
khai huong tmg Giâi vàtông hçrp bâo câo së chgn rucâc co quan.bâo chi, hQi

nhà bâo, ban tuyên giâo, ban tô-chüc câp üy và Nhà bâo tiêu biêu tinh Ban
Chi d4o, Ban Tô chric giâi xem xét quyét dinh khen thuong.

i:".iÏË Hîl #ËrîiBüa rèm vans mn mri v - nàm zçzortuqc tô
chüc tar Hà Nq,i arins vào dlp hÿ niêm 9t nàm-Ngay ttnnh lQp Dàng -t-2. guôi lê
tao giâi së duo. c ttuyè, hinh trpc tiép ûên sông Dài Truyèn hinh Viêt Nam

ryry1).

7



a

6 ehrrc

- Thuùng trrrc Ban Bi thu (dê bao c6o),
- D/c Ph+m Minh Chlnh, Truông nan (dê b/c),
- Lânh ttgo Ban TGTW; Bô TTTT; HOi NBVN;
Béo Nhân Dân; Tqp chl CQng stui; Dài Truyèn 

i

hinh Vt{ 1dê ph6i hs?), I

- CÉc tlnh üy, thành ùy, dâng üy, ttang doàn, ban
c6n spdàng t4rc thuQc TW, dâng üy don v[ sg
nghiêp Trung üffig,
- Câc co quan bâo chi,
- Lrnr VP, TC )(DD.

K/T TRTIÔ{G BAI\
BAN

àn Chinh

\
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