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TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
*
Số 139 -KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm 2022
----Căn cứ Kế hoạch 59-KH/BTCTW ngày 28/02/2022 của Ban Tổ chức
Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa
liềm vàng) lần thứ VII năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xây dựng
kế hoạch tổ chức giải thưởng trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây
dựng Đảng; từ đó, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
- Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ
quan báo chí trong toàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc
viết, sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng.
- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc;
nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng
tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến
đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị trong
toàn Đảng bộ tỉnh.
- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và
Nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cả hệ thống
chính trị; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng
cường mối quan hệ máu thịt giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân
trên địa bàn tỉnh.
- Thông qua việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần
thứ VII - 2022 đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của
Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào
cuộc sống; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, của Ban Chấp hành Trung
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống
chính trị.
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- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các
thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối
đại đoàn kết toàn dân tộc.
2. Yêu cầu
- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trong tuyên truyền
về công tác xây dựng Đảng để trao giải, tôn vinh tác giả, tác phẩm tiêu biểu.
- Thông qua các tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng giúp cán bộ,
đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư
tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và phát hiện, phòng ngừa,
đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức - cán bộ và quản lý
đội ngũ cán bộ.
- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện
thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó, lấy
“xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp
bách. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “Lấy cái đẹp
dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và
toàn xã hội.
- Để có nhiều tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần
thứ VII - năm 2022 có chất lượng và tham gia xây dựng Đảng hiệu quả, mỗi cơ
quan báo chí, mỗi người làm báo trên địa bàn tỉnh cần hiểu đúng các chủ
trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác xây dựng Đảng, chủ động, tích
cực bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh
đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, phát hiện cách làm hay, mô
hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm,
những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở
thành một hoạt động chính trị có ý nghĩa sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với
công tác xây dựng Đảng. Việc tổ chức và trao các giải thưởng phải đảm bảo
chặt chẽ, khách quan, công bằng, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, tránh phô
trương và hình thức.
II. NỘI DUNG
1. Cơ quan thƣờng trực giải
Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực giải, được phép sử
dụng con dấu cơ quan trong quá trình tổ chức giải.
2. Nội dung triển khai
Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo
chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ
chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm
tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm: (1)
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Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn
chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích
nhóm”. (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống
chính trị trong giai đoạn mới. (3) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất
lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ
Chính trị (khóa XII); phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của
các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. (4) Xây
dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ,
đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), gắn với thực hiện Chỉ thị
số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật
thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.
3. Đối tƣợng tham dự giải
- Về tác giả: Cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi người
dân đang công tác, cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (không chuyên). Cán bộ,
phóng viên, biên tập viên, các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí,
hội viên Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai. Tác giả tham dự Giải không vi phạm các
quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm
Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.
- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc thể loại báo in; báo điện tử;
phát thanh; truyền hình. Các tác phẩm tham gia dự thi phải là những tác phẩm
đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí của Trung ương và địa phương (do
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép) trước khi gửi về Ban Tổ chức giải.
4- Thời gian tác phẩm dự giải
- Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến
15/9/2022.
- Thời gian nhận tác phẩm chậm nhất đến ngày 30/9/2022 (tính theo dấu
bưu điện).
- Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 90, đường Hà Huy
Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại:
0251.3822.404.
5- Công bố và trao giải
Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm
2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2022.
III- THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƢ KÝ
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1- Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định thành phần Ban Tổ
chức giải thƣởng gồm có
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn
phòng Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Tổng biên tập Báo Đồng Nai;
Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; Thường trực Hội Nhà báo
tỉnh; Trưởng Phòng Thông tin - Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2- Thành phần Ban Giám khảo, Tổ thƣ ký giải
Giao cơ quan thường trực, Trưởng Ban Tổ chức giải tham mưu, lựa chọn
thành phần đảm bảo các tiêu chí giải thưởng, ký ban hành quyết thành lập Ban
Sơ khảo, Ban giám khảo và Tổ thư ký.
IV- CƠ CẤU, GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC GIẢI THƢỞNG
1- Số lƣợng, cơ cấu giải thƣởng: Số lượng giải thưởng gồm có: 01 giải A,
02 giải B, 03 giải C, 06 giải khuyến khích.
2- Hình thức khen thƣởng
Đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy
chứng nhận của Ban Tổ chức giải và kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng. Giải
Nhất được tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh.
V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Ban hành quyết định thành lập Ban Sơ khảo, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký
giúp; đầu mối nhận bài dự thi và xét chọn tổ chức chấm giải; ký giấy khen tặng
cho các tác phẩm đạt giải cao; tổng hợp tác phẩm đạt giải thưởng cao, chất
lượng tốt tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm
vàng) lần thứ VII - năm 2022 trƣớc ngày 10/11/2022.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức Lễ công bố
giải và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm 2022 phù hợp,
hiệu quả, tiết kiệm gắn với Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022.
2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai trong toàn ngành kế hoạch tổ
chức giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ
III - năm 2022.
3- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh triển khai kế
hoạch tổ chức giải đến các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên
truyền và hưởng ứng Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm 2022;
chỉ đạo các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền về Kế hoạch tổ
chức và Thể lệ giải thưởng.
4- Thường trực các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo, triển khai sáng tạo, hiệu quả
công tác thông tin tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị;
giao ban tổ chức, ban tuyên giáo trực thuộc gợi ý, định hướng các nội dung mới,
vấn đề khó, các mô hình tiêu biểu, tấm gương “người tốt, việc tốt” và kết quả
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nổi bật về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn, tạo điều kiện để cán bộ, đảng
viên, các nhà báo, phóng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh được
bám sát, tiếp cận thực tiễn sinh động, sáng tác các tác phẩm báo chí có chất
lượng tham gia giải thưởng và phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại
địa phương, đơn vị.
5- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã
hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn căn cứ kế hoạch này chỉ đạo, triển khai trong
toàn ngành, qua đó, cổ vũ, động viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân
dân trên địa bàn tích cực tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đồng
Nai lần thứ III - năm 2022.
6- Trường Chính trị tỉnh triển khai kế hoạch, thể lệ Giải đến các khoa,
phòng trực thuộc, khuyến khích, phát động cán bộ, giảng viên của trường và
giảng viên các Trung tâm chính trị trực thuộc tham gia viết, sáng tác tác phẩm
về xây dựng Đảng và gửi tác phẩm đã được đăng phát trên các cơ quan báo chí
chính thống tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm 2022.
7- Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu
Ban Tổ chức giải ban hành quy chế chấm giải chặt chẽ, đảm bảo theo các quy
định của Luật Báo chí và thể lệ giải thưởng.
8- Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Tạp chí Văn
nghệ Đồng Nai xem xét chọn đăng phát tác phẩm tiêu biểu hưởng ứng Giải;
phát động, động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên,
cộng tác viên tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn nhiều tác
phẩm có chất lượng, đảm bảo số lượng tham dự giải. Thông tin rộng rãi về Giải
thưởng và Thể lệ tham dự giải trên báo chí.
9- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu
Thường trực Tỉnh ủy kinh phí tổ chức giải thưởng năm 2022 trong nguồn ngân
sách nhà nước và thực hiện thanh quyết toán theo quy định; phối hợp tổ chức Lễ
công bố và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm 2022.
Trên đây là kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí
về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm 2022.
Yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Các đ/c TVTU,
- Ban Tổ chức Giải,
- Thành phần như Kế hoạch,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- CP.VPTU-C5, P, T3,
- Lưu VPTU.

T/M BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Hồ Thanh Sơn

Hồ Thanh Sơn
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THỂ LỆ (sửa đổi, bổ sung)
Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 26/4/2022 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy)
--------CHƢƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi Giải thƣởng
Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm 2022 (mang
tên Búa liềm vàng) là giải thưởng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Giải. Giải thưởng trao tặng cho các
tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
các nội dung: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực
công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng,
chống tham nhũng... được đăng, phát trên các cơ quan báo chí chính thống
Trung ương và địa phương với các loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh,
truyền hình…).
Điều 2. Mục đích, ý nghĩa
- Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng;
đồng thời, tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về
xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh trong hệ thống
chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển lý luận
về xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là, đội ngũ cán
bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp
tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và
chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.
- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên
các cơ quan thông tấn, báo chí và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn
trong việc viết, sáng tạo ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng
Đảng với các nội dung trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và
hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng
viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,
chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh
đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. (3) Đổi mới nội
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dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng;
tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); phản bác các quan điểm
sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống
“diễn biến hòa bình”. (4) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định
về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa
XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)
gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt
chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào
Nhân dân để xây dựng Đảng.
- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc
tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.
Điều 3. Phạm vi, đối tƣợng áp dụng
- Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện,
thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ
tục, Ban giám khảo chấm giải, kinh phí và cách thức tổ chức Giải báo chí về
xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm 2022.
- Cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,
đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đang công tác, cư
trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (không chuyên).
- Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, các nhà báo đang công tác tại các cơ
quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.
Các đối tượng nêu trên có tác phẩm báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí chính
thống do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định
về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.
Các loại hình báo chí dự giải: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình... Tác
giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm
báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các luật
khác.
CHƢƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Quy định về tác giả, số lƣợng tác phẩm tham dự
Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm phù hợp với quy
định của Giải để tham dự. Nếu tác giả đã có riêng tác phẩm của mình, đồng
thời, tham gia nhóm tác giả sáng tác tác phẩm khác thì được chọn thêm tối đa
01 tác phẩm khác. Người quay phim được đứng tên trong 02 nhóm tác phẩm.

8

Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải đối với tác phẩm
1. Tiêu chí chung
- Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ III
năm 2022 là những tác phẩm bằng tiếng Việt đã đăng, phát trên các loại hình
báo chí Trung ương và địa phương (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền
hình,…) kể từ ngày 01/11/2021 đến 15/9/2022.
- Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm
2022 phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có
định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được
những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội
quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và
hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động
tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.
Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao giải
+ Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.
+ Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận,
phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài
liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện…
- Tác phẩm được xét Giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền
kể từ thời điểm công bố.
2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại tác phẩm báo chí
Báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của
cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một
đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.
Báo điện tử: Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu,
thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể
hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện.
Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức
thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả
hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.
Phát thanh: Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự
(không quá 05 kỳ), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05
kỳ) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tối đa 60 phút/tác phẩm.
Truyền hình: Mỗi tác phẩm phải là một hoặc cùng một loạt phóng sự, ký
sự, phim tài liệu (không quá 05 kỳ), một hoặc một loạt chương trình truyền hình
(không quá 05 kỳ) về một chủ đề, sự kiện. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.
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Điều 6. Cơ cấu Giải, hình thức khen thƣởng, tiền thƣởng
- Cơ cấu Giải: Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc
thuộc các thể loại báo chí với số lượng 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 06 giải
khuyến khích.
- Hình thức khen thƣởng: Đối với tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt
giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải, Bằng khen Ủy
ban nhân dân tỉnh dành cho giải Nhất và kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.
- Tiền thƣởng
- Giải A: 10.000.000 đồng.
- Giải B: 7.000.000 đồng.
- Giải C: 5.000.000 đồng
- Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng.
Điều 7. Ban Tổ chức Giải
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải.
- Trưởng Ban Tổ chức giải ban hành quyết định thành lập Ban Giám khảo,
Tổ thư ký giúp việc.
- Ban Tổ chức giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trong quá trình hoạt động.
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác
tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.
Điều 8. Về việc tổ chức chấm giải
Ban Giám khảo xây dựng quy chế chấm giải phù hợp với yêu cầu Thể lệ
giải và Luật Báo chí. Tổ chức chấm giải vòng chung khảo trên cơ sở các tác
phẩm đã được Ban Sơ khảo tuyển chọn sơ khảo đảm bảo tiêu chí thể lệ giải.
Tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình
Ban Tổ chức giải quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao
giải căn cứ vào tình hình thực tế, không nhất thiết phải đủ số lượng các giải A,
B, C và Khuyến khích theo cơ cấu giải.
Điều 9: Công bố và trao Giải
Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ III - năm
2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2022.
Điều 10: Hồ sơ dự Giải
Về tác giả: Họ và tên thật, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị
công tác, số điện thoại.
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Về tác phẩm:
- Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát trên
báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát
về tác phẩm (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu
bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm) và đảm bảo các
yêu cầu sau:
+ Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp
từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp
nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh
số trang rõ ràng phần tiếp nối.
+ Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi đĩa
hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm,
tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời
của tác phẩm.
+ Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa DVD hoặc USB, mỗi
đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác
phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo kịch bản lời
thoại.
- Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy
(bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.
Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm:
- Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến
15/9/2022.
- Thời gian nhận tác phẩm chậm nhất đến ngày 30/9/2022 (tính theo dấu
bưu điện).
- Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, số 90, đường Hà Huy
Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại:
0251.3822.404.
Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham
dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ III năm - 2022. Ban Tổ chức Giải
không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự giải bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi
của bưu điện.
BAN TỔ CHỨC GIẢI THƢỞNG

