UBND TỈNH LAI CHÂU
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ
LẦN THỨ I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Số: 58/QĐ-BTCGBC

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Thể lệ Giải báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I (2021 - 2022)
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ I
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Đề án Giải Báo chí tỉnh Lai Châu;
Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai
Châu lần thứ I (2021 - 2022);
Xét đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 54/TTr-HNB
ngày 02/07/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Lai
Châu lần thứ I (2021 - 2022).
Điều 2. Giao Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tuyên truyền, công bố rộng rãi Thể
lệ Giải Báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I (2021 - 2022) đến đối tượng tham.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Tổ
chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu, Hội đồng Chung khảo, Hội đồng Sơ khảo, Tổ
giúp việc, các Chi hội, Câu lạc bộ báo chí, các tác giả - nhóm tác giả có tác
phẩm tham dự Giải và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy; (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- V, C, HC, CB;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh;
- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX4, Hội Nhà báo tỉnh.
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THỂ LỆ
Giải báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I (2021 - 2022)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-HĐGBC ngày 10 tháng 9 năm 2021
của Trưởng Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I)
Điều 1. Tên gọi
Giải báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I (2021 - 2022)
Điều 2. Đơn vị tổ chức Giải Báo chí tỉnh lai Châu
- Chủ trì Giải báo chí: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu;
- Cơ quan thường trực Giải: Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu;
- Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- Thành viên Ban Tổ chức Giải: Hội Nhà báo tỉnh, Báo Lai Châu, Đài Phát
thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Hội Văn học Nghệ thuật, đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
Sở Thông tin và Truyền thông (theo Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 25/6/2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban Tổ chức Giải
báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I (2021 - 2022)).
Điều 3. Nội dung - Yêu cầu
1. Nội dung:
- Tác phẩm báo chí tham dự “Giải báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I” là
những tác phẩm viết về Lai Châu năm 2021, 2022 phải đúng với đường lối chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo chính xác, khách
quan, nêu được vấn đề dư luận quan tâm.
- Khuyến khích các tác phẩm báo chí viết về các điển hình tiên tiến học tập
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị; phê phán các hành vi tiêu cực tham nhũng, lãng phí; xây dựng nông thôn
mới; quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn giao thông; …
- Các tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới; đề xuất được các giải pháp hữu
hiệu góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp
hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
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2. Yêu cầu:
- Các loại hình báo chí được xét Giải gồm: báo in, báo phát thanh, báo truyền
hình, báo điện tử, ảnh báo chí.
- Các tác phẩm báo chí được xét Giải bao gồm: Báo in (bài phản ánh, ghi
chép, phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra, ký báo chí). Báo phát thanh (bài phản
ánh; vấn đề sự kiện; phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra). Báo hình (phóng sự
thời sự, phóng sự chuyên đề, phóng sự điều tra, tọa đàm vấn đề sự kiện, ký sự
truyền hình, phim tài liệu). Báo điện tử (bài phản ánh, phỏng vấn, tọa đàm, phóng
sự, phóng sự điều tra, ký báo chí). Ảnh báo chí (phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí).
Điều 4. Đối tượng dự Giải
- Các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam
đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Lai Châu; có tác phẩm báo chí viết về
Lai Châu được đăng tải phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ
quan có thẩm quyền của Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu, Bộ Thông tin và
Truyền thông cấp phép.
- Tác giả tham dự giải phải là người không trong thời gian bị truy cứu trách
nhiệm hình sự, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt
Nam và Luật Báo chí 2016.
- Thành viên Hội đồng Giải, các Tiểu ban xét chọn tác phẩm không tham gia
dự thi.
- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi tối đa 02 tác phẩm dự giải; tác giả là
quay phim, chụp ảnh được tham dự tối đa 03 nhóm tác giả.
Điều 5. Điều kiện tham gia
- Tác phẩm dự Giải báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I phải là tác phẩm đã được
đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng: các cơ quan thông tấn báo chí Trung
ương và địa phương do Sở Thông tin & Truyền thông Lai Châu, Bộ Thông tin và
Truyền thông cấp giấy phép xuất bản; đối với loại hình báo điện tử: tác phẩm phải
được đăng trên các cổng, trang thông tin điện tử tổng hợp được cơ quan có thẩm
quyền cấp phép. (Không nhận các tác phẩm đã được giải của báo chí Trung ương,
các cuộc thi của tỉnh và các ngành phối hợp).
Điều 6. Tiêu chí xét trao Giải
1. Đối với báo in: Tác giả gửi 01 bản gốc và 01 bản photocopy bài báo. Mỗi
tác phẩm dự thi là một hoặc một loạt bài. Bài dự thi không quá 2.000 từ; đối với
loạt bài nhiều kỳ không quá 5 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.600 từ. Trường hợp đặc biệt
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do Hội đồng Giải xem xét quyết định.
2. Đối với báo phát thanh: Tác phẩm phát thanh được thể hiện trên đĩa DVD
hoặc lưu trong USB; phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động
nền và âm nhạc. Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra có
các kỳ liên tiếp không quá 15 phút/kỳ; phóng sự chuyên mục, ký sự phát thanh
không quá 15 phút . Tác giả nộp kèm bản đánh máy bài dự thi in trên giấy khổ A4
(ghi rõ nội dung người nói, trả lời phỏng vấn), đồng thời gửi file về địa chỉ email của
Hội Nhà báo hoinhabaotinhlaichau@gmail.com. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng
Giải xem xét quyết định.
3. Đối với báo truyền hình: Các loại bài, tác phẩm truyền hình phải thể hiện
đặc trưng của loại hình truyền hình (hình ảnh, âm thanh, đọc lời bình phải đạt yêu
cầu chất lượng). Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra,
phóng sự chuyên mục, ký sự truyền hình không quá 15 phút; phim tài liệu thời lượng
không quá 20 phút. Các tác giả dự thi gửi tác phẩm được thể hiện trên đĩa DVD hoặc
lưu trong USB; Bài, lời bình phóng sự truyền hình đánh máy trên giấy A4 (ghi rõ
nội dung người trả lời phỏng vấn); nộp kèm bản đánh máy bài dự thi, lời bình
phóng sự truyền hình in trên giấy khổ A4. Đồng thời gửi file về địa chỉ email của
Hội Nhà báo hoinhabaolaichau@gmail.com. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải
xem xét quyết định.
4. Đối với ảnh báo chí: Tác phẩm là các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí
được thể hiện bằng ảnh màu. Mỗi phóng sự ảnh không quá 10 ảnh (ảnh cỡ 18x24
cm); không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính, đồng thời gửi file ảnh về
địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaotinhlaichau@gmail.com. Trường hợp đặc
biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.
5. Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu viết riêng cho
cổng, trang thông tin điển tử tổng hợp, báo điện tử (không xét tác phẩm lấy từ báo
in); tác phẩm thể hiện đặc trưng của báo điện tử là ngắn gọn và thể hiện phóng phú
theo xu hướng đa phương tiện trong một tác phẩm (văn bản, ảnh, video, phát
thanh). Tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản sao in chính gốc; ngày tháng năm đăng
tải, đồng thời gửi kèm bản đánh máy tác phẩm in trên giấy khổ A4, đồng thời gửi
file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaotinhlaichau@gmail.com. Trường
hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.
Điều 7. Cơ cấu, Số lượng Giải và mức Giải thưởng
Gồm 05 loại Giải tương ứng với các loại hình và thể loại báo chí gồm: Báo
in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.
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Xếp loại
Loại hình

Giải A Giải B Giải C

Giải khuyến
khích

1

Báo in

01

02

03

04

2

Báo phát thanh

01

02

03

04

3

Báo truyền hình

01

02

03

04

4

Báo mạng điện tử

01

02

03

04

5

Ảnh báo chí

01

02

03

04

05

10

15

20

Cộng:
Tổng số giải:

50 giải thưởng

Tại thời điểm chấm giải, Hội đồng Chung khảo căn cứ vào chất lượng tác
phẩm tham dự, sẽ quyết định mỗi loại hình có Giải A, B hay không; có thể có
những loại hình không có giải A, B, để tránh trao giải tràn lan, đảm bảo các tác
phẩm đạt giải là các tác phẩm có chất lượng và tính cạnh tranh cao.
Tiền thưởng:
- Giải A

6.000.000đ/giải;

- Giải B

3.000.000đ/giải;

- Giải C

2.000.000đ/giải;

- Giải khuyến khích

1.000.000đ/giải.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, hồ sơ dự Giải
1. Thời gian nhận tác phẩm tham gia Giải Báo chí: Từ thời điểm phát
động Giải đến hết ngày 30/4/2022
2. Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu, tầng 7, Nhà C,
trung tâm Hành chính - Chính trị, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Điện
thoại liên hệ: 02133.798.636.
Lưu ý: Khi gửi tác phẩm tham gia Giải Báo chí, ngoài phong bì ghi rõ là: Dự
giải Báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I và thông tin người gửi.
3. Hồ sơ dự Giải:
- Phần tác giả: Ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ, số điện thoại, đơn vị công tác
của tác giả).
- Phần tác phẩm: Ghi rõ tên tác phẩm; loại hình; ngày, tháng, năm đăng tải
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và phát sóng; đường link bài viết; tác giả trình bày tóm tắt nội dung tác phẩm (hoàn
cảnh sáng tác, tính phát hiện, hấp dẫn và lan tỏa).
Hồ sơ tác phẩm dự thi có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi tác giả công
tác. Đối với tác giả tự do không thuộc các Chi hội nhà báo thì nộp trực tiếp hoặc
gửi qua bưu điện về Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu.
Tất cả các tác phẩm dự giải xét chọn Ban tổ chức không hoàn trả lại tác giả;
Hội Nhà báo tỉnh (Thường trực Hội đồng Giải lưu hồ sơ các tác phẩm dự Giải).
Điều 9. Việc tuyển chọn và chấm Giải
- Vòng Sơ khảo: Tiến hành tại Hội Nhà báo tỉnh do Hội đồng Sơ khảo chấm.
- Vòng Chung khảo: Tiến hành tại Hội Nhà báo tỉnh do Hội đồng Chung
khảo chấm.
Ban Tổ chức Giải báo chí tỉnh xét chọn các mức giải thưởng theo đề nghị
của Hội đồng Chung khảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.
Điều 10. Việc khiếu nại về kết quả xét, tặng Giải và những vi phạm quy
định, trình tự thủ tục xét, tặng Giải
Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng Giải và những
vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng Giải. Đơn khiếu nại ghi rõ họ tên, địa
chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu - Cơ quan thường trực
Giải Báo chí.
Hội Nhà báo tỉnh có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo
kết quả giải quyết khiếu nại lên Hội đồng Giải báo chí tỉnh. Không xem xét đơn
không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh
Tác phẩm tham dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật báo chí, các
quy định của Nhà nước có liên quan, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo
Việt Nam và Thể lệ này, Hội đồng Giải sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi Giải
thưởng và thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, các Chi
hội Nhà báo và các cơ quan khối tuyên truyền tỉnh, huyện, thành phố phổ biến rộng
rãi Thể lệ tới các Nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, các cộng tác viên,
thông tin viên nắm được nội dung tham dự Giải, góp phần vào thành công của Giải
Báo chí tỉnh./.
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