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BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

BÁO CHÍ VIẾT VỀ GƢƠNG NGƢỜI 

TỐT VIỆC TỐT VÀ ĐIỂN HÌNH TIÊN 

TIẾN TRONG CÁC PHONG TRÀO  

THI ĐUA YÊU NƢỚC VÀ XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI 

 

Số: 01/TL-BTC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hà Tĩnh, ngày  12  tháng 03 năm 2019 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi “Báo chí viết về gƣơng “ngƣời tốt,  

việc tốt”, “điển hình tiên tiến” trong các phong trào thi đua yêu nƣớc  

và   y dựng n ng th n  ới t nh Hà T nh n      9” 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 444/KH-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh 

về xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020; Sở 

Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Hội 

Nhà báo tỉnh tổ chức Cuộc thi “Báo chí viết về gương “người tốt, việc tốt”, 

“điển hình tiên tiến” trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Hà T nh n m 2019”.  

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 . Mục đích, yêu cầu 

 1.1. Tuyên truyền, tôn vinh, cổ vũ nhân rộng các gương người tốt, việc 

tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông 

thôn mới nhằm khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết 

dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng – 

an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 

 1.2. Tuyển chọn, trao giải cho tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng 

cao về nội dung, có hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao góp phần 

động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. 

 . Phạ  vi, đối tƣợng áp dụng 

 2.1. Giải thưởng Báo chí viết về gương “Người tốt, việc tốt”, “điển hình 

tiên tiến” trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Hà T nh được trao cho cá nhân tác giả, nhóm tác giả đạt giải. 

 2.2. Tác phẩm dự thi là tác phẩm thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo 

điện tử, phát thành, truyền hình) đã được đ ng tải trên các báo, đài của Trung 

ương, Hà T nh viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong 

phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà T nh (sau đây 

gọi tắt là tác phẩm báo chí) kể từ 01/04/2018 đến 06/5/2019. 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 3. Tác giả và tác phẩ  
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 3.1. Tác giả: Bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cộng tác viên, thông tin viên có tác 

phẩm xuất sắc đã được đ ng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ 

Thông tin và Truyền thông cấp phép, trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền 

hình cấp huyện. 

 3.2. Tác phẩm: Tác phẩm báo chí xuất sắc là những tác phẩm đảm bảo 

tính chính trị tư tưởng, tính chính xác, thuyết phục, có tính phát hiện, có hiệu 

quả xã hội cao, có nội dung phát hiện, phản ánh gương người tốt, việc tốt, các 

điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ 

quyền biên giới, biển đảo trên địa bàn, lao động sản xuất, kinh doanh, vượt khó 

làm giàu, những tấm lòng nhân ái, hảo tâm, những gương dũng cảm; những 

nhân tố mới, điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, 

phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong việc “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; những tập thể, cá nhân có nhiều 

đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của tỉnh Hà T nh. 

 Tác phẩm báo chí phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu; có 

hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội (không xét 

các tác phẩm thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện v n nghệ); chưa đạt giải tại 

các cuộc thi hoặc xét, chấm giải từ cấp Sở, ngành trở lên, gửi tham dự vòng sơ 

loại, vòng chung khảo để tổ chức chấm, tuyển chọn các tác phẩm đạt giải. Giải 

được tổng kết, trao thưởng hàng n m và công bố trên các phương tiện thông tin 

đại chúng vào dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6). 

Lưu ý: Tác phẩm gửi dự thi không trả lại cho tác giả, BTC được toàn quyền 

sử dụng tác phẩm đạt giải để tuyên truyền. 

 4. Cơ cấu giải thƣởng,  ức tiền thƣởng 

4.1. Cơ cấu giải thưởng: C n cứ vào số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi, 

Ban Tổ chức giải tham mưu xem xét quyết định. 

4.2. Mức tiền thưởng 

- Giải A: 5.000.000 đ 

- Giải B: 4.000.000 đ 

- Giải C: 3.000.000 đ 

- Giải khuyến khích: 1.000.000 đ 

 Trong trường hợp các loại hình báo chí không đủ số lượng để chấm và 

trao giải thì các tác phẩm sẽ được chấm theo khung chấm chung của Ban Tổ 

chức giải để trao thường.           

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi: Ban Tổ chức nhận tác 

phẩm dự thi từ ngày phát động (công bố Thể lệ) cho đến hết ngày 06/5/2019 

(tính theo dấu bưu điện). 

 2. Địa chỉ nhận tác phẩm:  
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Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông  

Địa chỉ: Số 66 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà T nh, tỉnh Hà T nh 

Điện thoại: 02393.686.586 

Lưu ý: Ngoài phong bì ghi rõ “Tác phẩm tham dự cuộc thi “Báo chí viết 

về gương người tốt, việc tốt, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi 

đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới”. Tác giả, nhóm tác giả dự thi cần ghi 

rõ địa chỉ và số điện thoại ngoài bì đựng bài dự thi để Ban Tổ chức thuận tiện 

liên lạc. 

3. Thời gian công bố và trao giải: Cuộc thi sẽ được công bố và trao giải 

trong dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6); Ngày 

báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6). Thời gian tổ chức trao giải, Ban Tổ chức 

sẽ thông báo sau. 

4. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn, các Chi hội nhà 

báo thuộc Hội Nhà báo Hà T nh tuyên truyền phổ biến Thể lệ cuộc thi, động 

viên, tạo điều kiện để hội viên, phóng viên tham gia góp phần cho cuộc thi có 

nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- BTG Tỉnh ủy; 

- Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh; 

- Hội Nhà báo tỉnh; 

- Các Chi hội Nhà thuộc Hội Nhà báo HT; 

- Báo Hà T nh, Đài PTTH tỉnh; 

- Các Tạp chí trong tỉnh;  

- VPĐD, PVTT các báo TW hoạt động trên địa bàn; 

- Trung tâm VHTT các huyện, thành phố, thị xã;                       

- Lưu: VT, Phòng TTBCXB 

 

 

(báo cáo) 

 

 
 

 

(mời tham gia) 

TRƢỞNG BAN 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 
  Phan Tấn  inh  

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 
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