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THÔNG BÁO 

THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ TỈNH ĐỒNG THÁP 

LẦN IV NĂM 2021  
 

  
 

Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp thông báo thể lệ Giải Báo chí 

tỉnh Đồng Tháp lần IV năm 2021 như sau: 

I. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI 

1. Về tác giả 

Là các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh có 

tác phẩm báo chí viết về Đồng Tháp hoặc viết về Đồng bằng sông Cửu Long có 

tác động đến Đồng Tháp đã được đăng báo in, báo điện tử hoặc phát trên các Đài 

Phát thanh và Truyền hình được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt 

động. 

Tác giả dự giải không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người 

làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật pháp hiện hành. 

2. Về tác phẩm 

- Tác phẩm dự giải gồm các loại hình: Báo in, Báo điện tử, Báo nói (phát 

thanh), Báo hình (truyền hình), Ảnh báo chí. 

- Thể loại tham gia gồm: Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ghi chép, Ký, Mẩu 

chuyện người tốt việc tốt, Chính luận, Phim tài liệu, Ảnh báo chí. 

- Các tác phẩm dự Giải Báo chí lần IV năm 2021 là các tác phẩm viết về 

Đồng Tháp hoặc Đồng bằng sông Cửu Long có tác động đến Đồng Tháp đã được 

sáng tác và sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/3/2020 

đến 28/2/2021. 

 - Không chấm và trao giải cho những tác phẩm đã đạt Giải (Trừ giải khuyến 

khích) ở các cuộc thi cấp khu vực và cấp Trung ương (kể cả do Bộ, ngành Trung 

ương tổ chức). 

 - Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử 

dụng trước ngày 01/3/2020 mà chưa tham dự Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp thì 

được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 01/3/2020 đến 28/2/2021) để thành tác phẩm 

hoàn chỉnh tham dự giải. 

 - Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi nhiều nhất 03 tác phẩm dự Giải Báo 

chí lần IV và 02 tác phẩm viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
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phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ kể tác giả chính của báo nói, báo hình, không kể 

những người làm hậu kỳ như: đọc, dựng, thu âm,..) 

 - Mỗi tác giả: một đề tài, một đối tượng, một sự kiện, … chỉ được tham gia 

một loại hình (ví dụ: một nhân vật, một sự việc chỉ tham dự thi một loại hình hoặc 

báo nói, hoặc báo hình, hoặc báo viết...) 

- Các tác phẩm dự thi không trả lại cho các tác giả, kể cả tác phẩm không 

đạt giải, Ban tổ chức có quyền sử dụng để tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của tỉnh. 

 II. TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN  

1. Nội dung 

Tác phẩm dự giải phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phản ánh 

kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự 

nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn của tỉnh Đồng 

Tháp; Phản ánh trung thực các sự kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương; các Chương trình, Đề án trọng tâm của 

tỉnh, các tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán các hành 

vi tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí. 

Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 

năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-

CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của những tập 

thể, địa phương có thành tích xuất sắc; giới thiệu những địa phương tổ chức hiệu 

quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, những tấm gương cần kiệm – liêm chính – chí công – vô tư, phong cách tự 

chủ, sáng tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn, phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, 

nhân văn, phong cách nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, công chức, người 

lao động trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng ở các 

ngành, các doanh nghiệp, các trường học và địa phương. Phê phán những cá nhân, 

tập thể, ngành, địa phương, tham ô, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 

Không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu (kể cả tiểu phẩm, ký văn học, câu 

chuyện văn nghệ, truyện ngắn,…) 

2. Yêu cầu về chất lượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm 

 - Thông tin chính xác, trung thực, khách quan; phù hợp với quan điểm chỉ 

đạo tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. 

 - Nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện, định hướng dư luận. 

 - Đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm. 
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 - Có tính thuyết phục cao, tác động tích cực đến dư luận và đời sống xã hội. 

 - Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới đã được phát huy 

hiệu quả trong thực tế. 

 - Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải được các cơ quan có thẩm 

quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa 

nhận. 

3. Hình thức thể hiện 

a. Đối với báo in 

 - Mỗi tác phẩm có thể viết theo một chủ đề, hoặc về một sự kiện, một đối 

tượng, đăng một kỳ hoặc nhiều kỳ. 

 - Một tác phẩm có thể là một loạt bài của cùng tác giả, nhóm tác giả về cùng 

một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện cùng một thể loại báo chí. Một loạt bài 

không được quá 5 kỳ. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả 

đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài. 

b. Đối với báo điện tử 

- Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử, không xét tác 

phẩm đăng lại từ báo in.  

 - Một tác phẩm có thể là một loạt bài của cùng tác giả, nhóm tác giả về cùng 

một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện cùng một thể loại báo chí. Một loạt bài 

không được quá 5 kỳ. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả 

đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài. 

 - Không có giải riêng, loại hình nào sẽ được chấm ở loại hình đó (bài viết 

được chấm chung với báo in, truyền hình chấm chung với báo hình, ảnh chấm 

chung với ảnh báo chí,…) 

c. Đối với báo phát thanh 

- Mỗi tác phẩm phải là một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát 

một kỳ hoặc nhiều kỳ. 

 - Thể hiện được đặc điểm của báo phát thanh: âm thanh rõ ràng, truyền cảm, 

tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn. 

- Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 15 phút. Nếu loạt bài thì tổng thời 

lượng không quá 30 phút. 

d. Đối với báo hình 

 - Mỗi tác phẩm phải là một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát 

một kỳ hoặc nhiều kỳ. 

- Phải thể hiện được đặc điểm của báo hình là hình ảnh động. 

  - Tác phẩm phải bảo đảm hình ảnh (hình màu hoặc đen trắng) sáng, rõ, đẹp. 

Thủ pháp dựng hình, chuyển cảnh phải hợp lý. 
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- Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 20 phút. Nếu loạt bài thì tổng thời 

lượng không quá 30 phút. 

e. Đối với ảnh báo chí 

 - Tác phẩm ảnh bao gồm: ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, được thể 

hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng. 

 - Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh đăng trên báo có thể nhiều ảnh 

nhưng khi gửi dự giải phải tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không 

quá 10 ảnh. 

 - Không xét dự Giải đối với ảnh ghép, ảnh xử lý bằng photoshop, ảnh 

phong cảnh, tĩnh vật. 

4. Cách thức và thời gian gửi tác phẩm dự thi 

a. Cách thức 

Hội viên, phóng viên, cộng tác viên cộng tác cho các cơ quan báo chí trong 

tỉnh gửi tác phẩm dự thi về Chi hội nhà báo nơi mình sinh hoạt và cộng tác. Các 

Chi hội nhận tác phẩm, tiến hành tuyển chọn tác phẩm đúng thể lệ gửi về Thường 

trực Hội Nhà báo Tỉnh (địa chỉ: số 397, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, 

TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

Các nhà báo ngoài tỉnh gửi tác phẩm dự thi trực tiếp về Hội Nhà báo Tỉnh 

theo địa chỉ trên và phải được xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm. 

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 01/2/2021 đến 05/3/2021. 

 Mỗi tác phẩm dự thi phải ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, thể loại, địa chỉ 

liên hệ, điện thoại liên lạc, cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm, thời gian đăng, phát, 

cụ thể như sau: 

 - Đối với báo in và báo điện tử: phải gửi bản chính của báo in đăng hoặc sao 

chụp từ báo in hoặc báo điện tử kèm tác phẩm trình bày trên một mặt giấy A4, rõ 

ràng, dễ đọc. 

- Đối với phát thanh, truyền hình: bảo đảm chất lượng kỹ thuật, có văn bản 

thể hiện đầy đủ nội dung (quy cách như báo in) cùng với đĩa DVD hoặc USB (mỗi 

đĩa, USB chỉ ghi một tác phẩm). 

 - Đối với ảnh báo chí, tác phẩm ảnh báo chí bao gồm: ảnh đơn, nhóm ảnh 

hoặc phóng sự ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng. Ảnh được phóng 

cỡ ảnh 18cm x 24cm (ảnh đơn), 12cm x 18cm (nhóm hoặc phóng sự ảnh) được 

dán lên tờ giấy trắng khổ A4. Ảnh được đăng trên báo phải có chú thích rõ ràng về 

thông tin trong ảnh (thời gian, địa điểm, nội dung hoạt động, số liệu, thành tích 

tiêu biểu của tập thể, nhân vật điển hình tiên tiến…) 

 * Riêng tác phẩm viết về chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần ghi rõ tham dự Cuộc thi chủ đề: “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Ghi chú: Đối với tác phẩm của tác giả ở các Đài truyền thanh huyện, thị xã, 

thành phố, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cộng tác viên đều phải được đăng trên báo 
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in, báo điện tử hoặc phát trên Đài Phát thanh & Truyền hình được Bộ Thông tin & 

Truyền thông cấp phép hoạt động. 

Thành viên Ban Giám khảo, Hội đồng Chung khảo và Ban Tổ chức Giải 

không được gửi tác phẩm dự thi. 

b. Thời gian 

 - Vòng Tuyển chọn: từ 6/3/2021 đến 20/3/2021, thực hiện tại 04 Chi hội 

Nhà báo: Báo Đồng Tháp, Báo Văn Nghệ Đồng Tháp, Đài Phát thanh & Truyền 

hình Đồng Tháp và Văn phòng Hội; cùng thời gian này, Ban Giám khảo chấm, 

tuyển chọn các tác phẩm của các tác giả trong tỉnh viết về chủ đề “Đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch Minh” để gửi dự thi cấp 

Trung ương. 

 - Vòng Sơ khảo: từ 26/3/2021 đến 26/4/2021 (do Ban Sơ khảo chấm theo 

quy chế, thể lệ của các loại hình báo chí). 

 - Vòng Chung khảo: từ 2/5/2021 đến 25/5/2021 (do Hội đồng Chung khảo 

thực hiện). 

Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần IV năm 2021 sẽ tổ chức công 

bố trao Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần IV năm 2021 và Giải Cuộc thi về chủ đề 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt III năm 

2021 vào dịp Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2021). 

 III. GIẢI THƯỞNG 

A. Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ lần IV năm 2021 có 04 loại giải 

tương ứng với các loại hình báo chí sau: 

1. Tác phẩm báo in và báo điện tử  

- 01 Giải A:   10.000.000 đồng/giải 

- 02 Giải B:   7.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải C:   4.000.000 đồng/giải 

- 05 Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải.  

 2. Tác phẩm báo hình (truyền hình, kể cả phát trên báo điện tử) 

- 01 Giải A:   15.000.000 đồng/giải 

- 02 Giải B:   10.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải C:   6.000.000 đồng/giải 

 - 05 Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải 

 3. Tác phẩm báo nói (phát thanh, kể cả phát trên báo điện tử) 

 - 01 Giải A:   12.000.000 đồng/giải 

- 02 Giải B:   8.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải C:   5.000.000 đồng/giải 
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- 08 Giải khuyến khích: 2.500.000 đồng/giải 

(Trong tác phẩm báo nói, có ít nhất 03 giải cho tác giả ở truyền thanh các 

huyện, thị xã, thành phố) 

4. Tác phẩm ảnh báo chí (kể cả đăng trên báo điện tử) 

 Nhóm ảnh, phóng sự ảnh: 

- 01 Giải A:   10.000.000 đồng/giải 

- 02 Giải B:   7.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải C:   4.000.000 đồng/giải 

 - 05 Giải khuyến khích:  2.000.000 đồng/giải. 

 Ảnh đơn: 

 - 01 giải A:  7.000.000 đồng/giải 

 - 02 giải B:             4.000.000 đồng/giải 

 - 03 giải C:  2.000.000 đồng/giải 

 - 05 giải khuyến khích:   1.000.000 đồng/giải 

B. Giải thưởng cho tác phẩm viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

1. Phóng sự truyền hình 

- 01 Giải nhất:  15.000.000 đồng/giải 

- 01 Giải nhì: 10.000.000 đồng/giải 

- 02 Giải ba:  6.000.000 đồng/giải 

 - 03 Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải 

2. Phóng sự báo in 

- 01 Giải nhất: 10.000.000 đồng/giải 

- 01 Giải nhì:  7.000.000 đồng/giải 

- 02 Giải ba:   4.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải 

3. Phóng sự phát thanh 

- 01 Giải nhất:  12.000.000 đồng/giải 

- 01 Giải nhì:  8.000.000 đồng/giải 

- 02 Giải ba:  5.000.000 đồng/giải 

 - 03 Giải khuyến khích: 2.500.000 đồng/giải 

 4. Tác phẩm ảnh báo chí (kể cả đăng trên báo điện tử) 

Nhóm ảnh, phóng sự ảnh: 
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- 01 Giải nhất:  10.000.000đ/giải 

          - 01 Giải nhì   :  7.000.000đ/giải 

- 02 Giải ba:  4.000.000đ/giải 

- 03 Giải khuyến khích: 2.000.000đ/giải 

Ảnh đơn: 

 - 01 Giải nhất: 7.000.000 đồng/giải 

 - 01 Giải nhì: 4.000.000 đồng/giải 

 - 02 Giải ba:  2.000.000 đồng/giải 

 - 03 Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải  

          5. Gương người tốt: 

Truyền hình: 

 - 01 Giải nhất: 10.000.000 đồng/giải 

 - 02 Giải nhì:   7.000.000 đồng/giải 

 - 03 Giải ba:    4.000.000 đồng/giải 

Phát thanh 

 - 01 Giải nhất: 7.000.000đ 

 - 02 Giải nhì: 5.000.000đ/giải 

 - 03 Giải ba:  3.000.000đ/giải 

Báo in 

 - 01 Giải nhất:  6.000.000đ/giải 

 - 02 Giải nhì: 4.000.000đ/giải 

 - 03 Giải ba:  2.000.000đ/giải 

Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần IV năm 2021 đề nghị các cơ 

quan thông tin đại chúng đăng trên báo, đặc san, phát trên Đài, Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh và phổ biến sâu rộng Thông báo này đến các nhà báo, các hội viên, 

cộng tác viên trong và ngoài tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Thành viên BTC (biết); 

- Các Chi hội (phổ biến); 

- Các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, THVX (QM). 

                                                                              

                   TRƯỞNG BAN 

                  

                                  

                               

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đoàn Tấn Bửu 
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