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THỂ LỆ 

Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTCG ngày      tháng   năm 2022 

của Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp) 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa 

- Động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những 

người làm báo trong và ngoài tỉnh, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục và định 

hướng tuyên truyền của báo chí địa phương. 

- Tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, đạt chất lượng cao về 

tư tưởng chính trị, văn hóa; có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu 

quả xã hội cao, phản ánh trung thực, phong phú về mọi mặt của đời sống xã hội, 

đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Điều 2. Cơ quan tổ chức 

Hội Nhà báo Tỉnh là cơ quan Thường trực tổ chức Cuộc thi. 

Điều 3. Đối tượng dự thi 

- Là các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài Tỉnh. 

Riêng Giải “Búa Liềm Vàng” đối tượng tham gia là tất cả cán bộ, đảng viên và 

nhân dân. 

- 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. 

Điều 4. Tác phẩm dự thi 

- 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, Bài, Ghi chép, Ký, 

Mẩu chuyện Người tốt việc tốt, Chính luận, Kịch bản câu chuyện truyền thanh, 

Phim tài liệu, Ảnh báo chí. 

- Các tác phẩm dự Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI, năm 2023 là 

các tác phẩm viết về Đồng Tháp hoặc Đồng bằng sông Cửu Long có tác động đến 

Đồng Tháp, đã được đăng trên báo in, báo điện tử hoặc phát trên các Đài Phát 

thanh, Truyền hình được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.  



2 

 
- Thời gian đăng, phát từ ngày 01/3/2022 đến 28/02/2023. Riêng các tác 

phẩm tham gia Giải xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” thời gian đăng, phát từ tháng 

01/10/2021 đến ngày 30/9/2022. 

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

khích) ở các cuộc thi cấp Trung ương (kể cả do Bộ, ngành Trung ương tổ chức) 

và cấp khu vực. 

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

sử dụng trước ngày 01/3/2022 mà chưa tham dự Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp thì 

được gộp vào các kỳ sau đăng từ 01/3/2022 đến 28/02/2023 để thành tác phẩm 

hoàn chỉnh tham dự giải. Đối với giải “Búa liềm vàng” là trước 01/10/2021. 

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

chí lần VI (kể cả tác phẩm “Người tốt việc tốt”), 02 tác phẩm viết về chủ đề Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 02 tác phẩm viết về 

xây dựng đảng, giải “Búa liềm vàng” (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 

phát thanh hoặc truyền hình hoặc báo viết...) 

- Một tác phẩm chỉ được tham gia 01 loại giải: Giải báo chí Tỉnh hoặc Giải 

chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hoặc 

Người tốt việc tốt. Riêng tác phẩm viết về xây dựng Đảng được tham gia giải báo 

chí Tỉnh lẫn giải “Búa liềm vàng”, nhưng nếu tác phẩm đã đạt Giải báo chí Tỉnh 

sẽ không được xét trao Giải “Búa liềm vàng”. Tác giả ngoài Tỉnh gửi tác phẩm 

thi giải “Búa liềm vàng “ tỉnh Đồng Tháp thì tác phẩm đó không gởi thi ở đơn vị 

khác (để tránh trùng lấp khi gởi thi Trung ương). 

- Các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức có quyền tuyển chọn gửi tham dự Giải 

cấp Trung ương và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Điều 5. Tiêu chuẩn xét chọn 

1. Nội dung 

- Tác phẩm có nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phản 

ánh trung thực, 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 việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh đảng bộ; các sự 

kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, 

đối ngoại của địa phương; Các Chương trình, Đề án trọng tâm của tỉnh; Biểu 

dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán các hành vi tiêu cực, tham nhũng, 

quan liêu, lãng phí. 
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- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 04 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng 

gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của 

những tập thể, cá nhân 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 chặt 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; xây dựng Đảng; 

QPAN. Phê phán những cá nhân, tập thể 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, tạp văn…) 

2. 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.  

- 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 về 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 và 

sửa chữa, khắc phục. 

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 

gởi dự thi 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. 

- Mẩu chuyện người tốt việc tốt độ dài không quá 2.000 từ. 

b) Đối với báo điện tử 
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- 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 gởi dự thi 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 

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

- Phải 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 tổng thời 

lượng không quá 45 phút. Đối với gương Người tốt việc tốt thời lượng tối đa 6 

phút Kịch bản câu chuyện truyền thanh khi dàn dựng có thời lượng tối thiểu 10 

phút, tối đa 15 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. 

- Thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 20 phút. Nếu loạt bài thì không 

quá 60 phút. Đối với phóng sự ngắn, Gương người tốt việc tốt tối đa 7 phút. 

e) Đối với ảnh báo chí 

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

ảnh màu hoặc đen trắng. 

- Đối với phóng sự ảnh đăng trên báo có thể nhiều ảnh nhưng khi gửi dự 

giải phải tuyển chọn mỗi phóng sự ảnh không quá 10 ảnh và phải đánh số thứ tự 

từ 01 đến hết bộ ảnh, kèm lời chú thích rõ ràng, ngắn, gọn trên khổ giấy A4. 

- Không xét dự Giải ảnh ghép, ảnh xử lý bằng photoshop, ảnh phong cảnh, 

tĩnh vật. 
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 Điều 6. Cách thức và thời gian gửi tác phẩm dự thi 

1. 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, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 

- Cán bộ, công chức, viên chức tham gia Giải “Búa Liềm Vàng” gửi tác 

phẩm dự thi về cơ quan, đơn vị đang công tác. Cơ quan, đơn vị nhận tác phẩm, 

lựa 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, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp). 

- Người dân tham gia Giải “Búa Liềm Vàng” gửi về Thường trực Hội Nhà 

báo Tỉnh. 

2. Thời gian gửi tác phẩm 

 - Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 01/02/2023 đến 05/3/2023 (theo dấu 

Bưu điện).  

- Các tác giả, nhóm tác giả ngoài tỉnh gửi tác phẩm tham dự Giải về Hội 

Nhà báo Tỉnh theo địa chỉ trên và phải được xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng 

tác phẩm.  

- Mỗi tác phẩm dự thi tại đầu trang 01 của tác phẩm phải ghi rõ tên tác giả, 

tên tác phẩm, thể loại, thời lượng, số trang (nếu báo in, báo điện tử), địa chỉ liên 

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

ghi rõ Giải tham gia (ví dụ: Giải viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Giải “Búa liềm vàng”, Giải “Người tốt việc 

tốt”). Nếu không ghi thì xem như tham dự Giải báo chí chung. 

- Đối với báo in; báo điện tử; ảnh báo chí: 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, ổ cứng hoặc 

USB (mỗi đĩa, USB chỉ ghi một tác phẩm, ổ cứng có thể gởi nhiều tác phẩm của 

cùng tác giả và ghi chú rõ ràng danh mục tác phẩm). Ngoài ra, có thể gởi tác phẩm 

qua mạng theo địa chỉ do Ban Tổ chức cung cấp. 

- Đối với ảnh báo chí: tác phẩm ảnh báo chí bao gồmảnh đơn và phóng sự 

ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng. Ảnh được phóng cỡ ảnh 15cm x 

20cm, được dán lên tờ giấy trắng khổ A4 và gởi file ảnh về địa chỉ do BTC cung 
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cấp. 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…) 

- Đối với tác phẩm của tác giả ở các Đài truyền thanh huyện, thành phố, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cộng tác viên đều phải được đăng trên báo in, báo 

điện tử hoặc phát trên Đài Phát thanh vả Truyền hình được Bộ Thông tin vả 

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. 

Điều 7. Thời gian chấm giải 

1. Giải báo chí Tỉnh, Giải thưởng chủ đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

- Vòng Tuyển chọn: từ 06/3/2023 đến 20/3/2023, thực hiện tại 04 Chi hội 

Nhà báo: Báo Đồng Tháp, Tạp chí Văn Nghệ Đồng Tháp, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Đồng Tháp và Văn phòng Hội. 

- Vòng Sơ khảo: từ 26/3/2023 đến 26/4/2023 (do Ban Sơ khảo chấm theo 

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

- Vòng Chung khảo: từ 02/5/2023 đến 25/5/2023 (do Hội đồng Chung khảo 

thực hiện). 

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

đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt giải sẽ được ưu tiên tuyển chọn gởi thi cấp 

trung ương theo quy định. 

 2. Giải “Búa liềm vàng” 

Thời gian chấm từ 05/10/2022 đến 20/10/2022 để chọn tác phẩm gửi dự thi 

cấp Trung ương. 

Tác phẩm tham gia Giải “Búa liềm vàng”, nếu không đạt giải cấp Trung 

ương, (trừ giải khuyến khích) sẽ được chấm trao giải Búa liềm vàng Tỉnh. Trường 

hợp tác phẩm viết sau ngày 05 tháng 10 năm 2022, nếu đạt Giải báo chí Tỉnh sẽ 

được tuyển chọn thi cấp Trung ương năm 2023. 

Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp lần VI năm 2023 sẽ tổ chức công 

bố trao Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp và các giải chuyên đề về chủ đề “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Giải “Búa liềm vàng” vào 

dịp Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2023. 

 Điều 8. Giải thưởng 

1. Giải Báo chí tỉnh Đồng Tháp 
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a) Tác phẩm báo in và báo điện tử  

- 01 Giải A: 10.000.000 đồng 

- 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 

b) Tác phẩm báo hình (kể cả phát trên báo điện tử) 

- 01 Giải A: 15.000.000 đồng 

- 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.  

Phóng sự ngắn: 

   - 01 Giải A:          10.000.000 đồng 

   - 02 Giải B:           7.000.000 đồng/giải 

   - 03 Giải ba:          4.000.000 đồng/giải 

   - 05 Giải khuyến khích: 2.000.000đồng/giải 

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

- 01 Giải A: 12.000.000 đồng 

- 02 Giải B: 8.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải C: 5.000.000 đồng/giải 

- 05 Giải khuyến khích: 2.500.000 đồng/giải 

Kịch bản câu chuyện truyền thanh: 

- 01 Giải A: 8.000.000 đồng 

- 02 Giải B: 5.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải C: 3.000.000 đồng/giải 

- 05 Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải 

Đối với tác phẩm báo nói, để khuyến khích, có ít nhất 03 giải cho tác giả 

đang công tác tại các Đài truyền thanh các huyện, thành phố. 

d) Tác phẩm ảnh báo chí (kể cả trên báo điện tử) 

Phóng sự ảnh: 
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- 01 Giải A: 10.000.000 đồng 

- 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: 4.000.000 đồng 

- 02 Giải B: 3.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải C: 2.000.000 đồng/giải 

              - 05 Giải khuyến khích:   1.000.000 đồng/giải 

đ) Mẩu chuyện về Gương người tốt, việc tốt 

Truyền hình: (bài không quá 7 phút) 

- 01 Giải nhất:     10.000.000 đồng 

- 02 Giải nhì:        7.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải ba:         4.000.000 đồng/giải 

Phát thanh (bài không quá 6 phút) 

- 01 Giải nhất:      7.000.000 đồng 

- 02 Giải nhì:        5.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải ba:          3.000.000đ/giải 

Báo in ( mẩu chuyện, không quá 2.000 từ) 

- 01 Giải nhất: 6.000.000 đồng 

- 02 Giải nhì:   4.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải ba:     2.000.000 đồng/giải 

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

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

a) Truyền hình   

- 01 Giải nhất: 15.000.000  đồng 

- 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 
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b) Báo in 

- 01 Giải nhất: 10.000.000 đồng 

- 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 

c) Phát thanh 

- 01 Giải nhất: 12.000.000 đồng 

- 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 

        3. Giải “ Búa liềm vàng” 

a) Tác phẩm báo in và báo điện tử 

- 01 Giải nhất: 8.000.000 đồng 

- 02 Giải nhì: 5.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải ba:            3.000.000 đồng/giải 

- 05 Giải khuyến khích 1.500.000 đồng/giải 

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

- 01 Giải nhất: 12.000.000 đồng 

- 02 Giải nhì: 8.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải ba: 5.000.000 đồng/giải 

- 05 Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải 

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

- 01 Giải nhất: 10.000.000 đồng 

- 02 Giải nhì: 7.000.000 đồng/giải 

- 03 Giải ba: 4.000.000 đồng/giải 

- 05 Giải khuyến khích 2.000.000 đồng/giải 

* Lưu ý: Mỗi tác phẩm chỉ được xét trao 01 giải. Các tác phẩm dự thi chủ 

đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Búa 
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liềm vàng” đạt giải ở cấp Trung ương, trừ giải khuyến khích, sẽ được UBND Tỉnh 

tặng Bằng khen theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Quyết định số 209/QĐ-

UBND.HC ngày 03/3/2020 của UBND Tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, 

khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp và được biểu dương trong lễ trao giải (không 

trao giải cấp Tỉnh). 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

- Hội Nhà báo Tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phổ biến rộng 

rãi đến các chi hội, cơ quan báo chí trong và ngoài Tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền rộng 

rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân biết, tham gia cuộc 

thi. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu cần 

chỉnh sửa, bổ sung, Hội Nhà báo Tỉnh - cơ quan thường trực tổ chức giải tổng 

hợp, trình Ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp./. 
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