
TINH U( LAO CA! BANG CQNG SAN VIT NAM 

S QC/TU Lao ai, ngày A tháng 4 nám 2022 

QUY CHE 
Giãi báo chI tinh Lao Cai v xãy drng Bang näm 2022 

Can cir Khoach s 59-KB/BTCTW, ngày 28/02/2022 cüa Ban T chüc 
Trung 1xoig ye to chüc Giãi báo chI toàn quôc ye xây dijng Dãng (Giãi Büa hem 
yang) lan thu VII - näm 2022; 

Can cir Quy ch s 01-QC/TU, ngày 26/11/2020 cüa Ban Thrnng vii Tinh üy 
ye quy chê lam vic cüa Ban Chap hành, Ban ThiiO'ng vii Tinh üy khóa XVI, 
nhiêm ki  2020-2025; 

Can ci'r D an s 16-DAITU, ngày 11/12/2020 cüa Ban ChAp hành Dàng b 
tinh Lao Cai khóa XVI, nhiêm 2020 - 2025 ye "Nâng cao chat hrçrng, hiu lirc, 
hiu qua cong the kiêm tra, giám sat, thi hành k' lut dãng; bão dam sir länh d?o 
cüa Dáng trong cong tác dâu tranh phông, chông tham nhUng trén dja tinh Lao Cai 
giai doan 2020 - 2025"; 

Tinh üy Lao Cai ban hành Quy ch Giãi báo chI tinh Lao Cai v xây drng 
Dâng nhi.r sau: 

CHU'tING I 

QUY D!NH  CHUNG 
Diu 1. Ten gç1 Giãi thirông: Giái báo chI tinh Lao Cai v xây drng Dãng. 

Là giài thuàng do Tinh üy Lao Cai t chCrc d trao tng hang näm cho các tác 
phâm báo chI xuât sac viêt ye cong tác xay dimg Dáng (Giái Baa hem yang) thrcic 
däng, phát trén các 1oi hmnh báo clii (báo in, báo din t1r, phát thanh, truyên 
hmnh,...) do Bt Thông tin và Truyên thông (tnthc day là B Van hóa - Thông tin) 
cap phép, Giãi trao cho các co' quan xuât sAc, tiêu biêu trong vic tham gia hung 
rng Giái trên phm vi toàn tinh; vinh danh các nhà báo cO nhiêu dóng gop trong 
cong tác tuyên truyên ye xây dirng Dáng, tuyên truyên, dâu tranh phông chông 
tham nhüng và biêu dinmg nhftng tam gixo'ng diên hmnh trong hçc tp và lam theo 
tu tu&ng, dao  due, phong cách H ChI Minh, nhân L trao Giãi Büa hem yang 
hang nAm, Ban Chi do Giãi hra ch9n 01 nhà báo tiêu biêu hoc mt so nhân 4t 
trong tãc phâm doat giãi de ton vinh. 

Giâitrao t.ng hang näm cho cãc tác phAm báo chI vit v cong tãc tuyên 
truyên, dâu tranh phông, chông tham nhUng, lang phi lan thir II - nAm 2022 duçc 
dang, phát tren các phuang tin thông tin dai  chüng cüa tinh gôm Báo LAo Cai, Dài 
Phát thanh - Truyên hInh tinh, Tp chI Phan Si Pang, Cong thông tin din t1r cüa 
tinh và cAc cong thành vien, các bàn tin trong tinh. 

Diu 2. Miic dIch, nghia 
- Tip tic khAng djnh yj tn, vai trô dac  bit quan tr9ng cüa cong the xây dirng 

DAng, dOng th?i to dng lirc nâng cao chat lung cong the thông tin, tuyên truyén 
ye xây dirng DAng trên cAc phi.ro'ng tin thông tin dai  chüng. 
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- Nâng cao hcn nfra nh.n thCrc cüa can b, dáng viên trong h tMng chInh trj 
và toàn xà hi ye cong tác xay dimg Dáng, gop phân xây dirng Dáng trong sach 
vung manh ye chInh trj, tix tuông, dao  dirc, to chirc và can b; tiêp,  tiic dôi mri 
phuung thrc lành dao,  nâng cao nàng l?c  cam quyên cüa Dãng và chat luçrng hoat 
dng cña h thông chfnh tr. 

- Dng vien, khuyn khich, tao  sir quan tam cüa phOng viên, biên tp viên, các 
ca quan thông tan, báo chI và mci can b, dãng viên, nhân dan trong vic viêt, sang 
tác ngày càng co nhiêu tác phâm báo chI xuât sac ye xây dijng Dãng; dông thô'i cô 
vti các co quan báo chI a Trung ucmg Va dja phxng tIch crc tuyên truyên ye cong 
tác xây dung Dãng, cong tác dau tranh phông chông tham nhQng, lAng phi, tiêu circ. 

- Ghi nhn vàtôn tin các tác giã, nhOm tác giã cO tác ph.m báo chi, xut sc 
tiêu biêu và tp the, ca nhân có nhiêu dóng gop trong hoat dng tuyên truyên ye 
cOng tác xây dirng Dãng. Vinh danh nhà báo tiêu biêu có nhiêu dóng gop ye cong 
tác xây drng dáng và vinh danh các nhân vt tiêu biêu trong tác phâm doat giAi 
(neu co). 

Diu 3: Phim vi, di tirçrng áp ding 
1. Quy ch nay quy djnh v ten gui, miic dIch, nghia, tiêu chuân, diêu kin, 

the Ioai, tiêu chI xét chn, co câu giãi thuâng, m1rc thuO'ng, ho sa, quy trmnh, thu tiic, 
Ban Chi dao  GiAi vA each thüc to chüc GiAi báo chI tinh Lao Cai ye xây dijng Dãng 
(gôm giãi Büa hem yang và Giãi Báo chI vâi cOng tác tuyên truyên, dâu tranh 
phOng chong tham nhüng, lAng phi) nAm 2022. 

2. Mi ngithi Vit Nam a trong nuac và ngoài nuâc cO tác phAm báo chI phñ 
hçip vOi tiêu chf cüa Giái dêu có quyên gri tác phâm tham du. 

3. Diii vai các tác phm/chüm tác phm (sau day gi chung là tác phm) tham 
gia dij Giái Baa hem yang phái thrçc dAng, phat trên các loai hInh bao chI tinh Lao 
Cai (báo in, báo din t1r, phát thanh, truyên hlnh...) do ca quan Nhà nuOc cO thâm 
quyên cap phép và bão dAm dung quy dnh ye thai gian dAng, phát; có hiu quA xA 
hi cao, thrcic du lun xA hi thaa nh.n. 

4. Di yyj  cac tác phmIchUm tác phm (sau dAy gi chung là tAc phAm) tham 
gia dir GiAi Báo chI vai Cong tác tuyen truyên, dAu tranh phOng, chông tham 
nhüng, lAng phi lAn thir II - näm 2022 duçic dAng, phát tren duçic däng, phAt tren 
các phuong tin thông tin dai  chüng cüa tinh nhu Báo LAo Cai, Dài Phát thanh - 
Truyên hInh tinh, Tap  chi Phan Si Pang, COng thông tin din tir cUa tinh và các 
cong thành yien, các bàn tin trong tinh bAo dAm dung quy djnh ye thai gian dang, 
phAt; có hiu quA xA hi cao, duçic du lu.n xA hi thi'ia nhn. 

CHU'NG II 
QUY D!NH  CU THE 

Diu 4. Quy djnh v tác giã, s hrçrng tác phãm tham dr 
1. Mi tAc giA hoc nhOm tác giA chi dircic chn ti da 01 tac phm phü hp 

vOi quy djnh cüa GiAi báo chI tinh Lao Cai ye xAy dirng DAng dê tham d? (dôi vOi 
the tAc giA hoc nhOm tAc giA doat GiAi Büa hem yAng cUa tinh, Ban Chi dao  së 1ira 
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chQn 01 tác phm xut sic, tiêu biu nhAt d g1ri di tharn di,r Giãi Trung uong theo 
quy djnh; neu tác giã d Co tác phâm riêng cüa mInh, dông thii tham gia nhóm tác 
giã sang tác tác phâm khác thI dugc chçn them tôi da 01 tác phâm khác). 

2. Tác giã cO tác ph.m du Giái không duçc vi phm các quy djnh ye dto diirc 
nghê nghip cUa ngithi lam báo, không vi pham Lut Báo chI, Lu.t Sâ hUu trI tu 
và các quy djnh khác cüa pháp lu.t. 

Diêu 5. Tiêu chI xét trao Giãi 

1. D6i vói tác phm 

1.1. Tiêu chI chung 

- Tác phm báo chI thrcc trao Giái là nh1tng tác phm bang ting Vit (hoac 
tiêng dan tc, tiêng nixOc ngoài di.rçic djch ra tiêng Vit) dang, phát trên các ioai 
hInh báo chI cüa tinh Lao Cai (báo in, báo diên tCr, phát thanh, truyên hmnh,...) kê tü 
ngày 01/11/2021 den ngày 01/10/2022 (dói v&i Giái büa hem yang); và duçic däng, 
phát trén các phixong tin thông tin dai  chüng cüa tinh t1r ngày 01/01/2022 den 
ngãy 30/12/2022 (dói vái Giái Báo chI vài cong tác tuyên truyên, dâu tranh phông, 
chOng tham nhüng, lang phi lan th& II- nám 2022). Nêu tác phâm nhiêu k' thi den 
thi han  np tác phâm phãi däng, phát xong toàn b tác phâm và có It nhât 2/3 so 
tác phâm dang, phát trong khoãng thii gian nêu trén. 

- Tác ph.m ducic xét trao Giâi phái là nhftng tác phm bào dam tinh chân 
thuc, chInh xác, khách quan, cO dnh hurng tu tisO'ng, chinh trj dung dan. Ni dung 
tác phâm phài nêu ducic nhItng van dê mài trong cong tác xãy dimg Dàng và dang 
duçic dii 14n xã hi quan tam; có tinh phát hin, tong két ho.c huàng dan, có tInh 
thuyêt phiic và hiu qua xa hi cao; có phuang pháp the hin hap dan, sang tao;  có 
tác dng tIch circ phiic vi cong tác xây dirng Dáng. 

- Mi tác phAm chi duçic g1'ii tham gia d giãi a mt giãi: Giãi Bia lim yang 
hoAc Giái báo chI vài cong tác tuyên truyên, dâu tranh phông chông tham nhüng, 
lang phi lan thir II - näm 2022. Không nh.n các tác phâm da doat giãi cüa Giâi báo 
chi quôc gia và Giài báo chI ye phOng, chông tham nhng do các c quan Trung 
ucing to chirc. 

- Các th loai và loai hInh báo chI di.rqc xét trao giái: 

+ D6i vài Giái baa lim yang, loai hInh: Báo in, báo din tü, phát thanh, 
truyên hmnh. 

+ Di vài Giái Báo chI vái cOng tác tuyên truyn, ddu tranh pliOng, chOng 
tham nhüng, lang phi lan th& II - nàm 2022, ba1  hInh: Báo in, báo din tü, phát 
thanh, tmyn hInh, Tap  chI Phan Si Pang, cOng thông tin din t1r tinh và các cong 
thành vien, các bàn tin trong tinh. 

+ Th loai: Bài phàn ánh, phOng vn, ghi chép, bInh lun, chuyen lun, phOng 
sr, k s, diêu tra, các chuang trInh phát thanh, truyên hInh, phim tài lieu, san 
phm báo chf da phucvng tin, ành báo chi,... 

- Tác phm dixçic xét Giäi phãi báo dam không vi pham bàn quyn k tir th&i 
diem cong bô. 

- Tác phm không duqc xét: 
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+ Loat bài ghép tr nhüng bài dc 1p cüa các tác giã drng ten riêng lê a các 
thai diem dang báo khác nhau, không Co ten bat  bài. 

+ Các tác ph.m có ni dung dang tãi dang cOn chi dánh giá và kt lun cüa 
các c quan cO thâm quyên. 

+ Các tác phrn mang tInh hu cu (nhu tiu phm, câu chuyn van ngh, 
phim truyn,...). 

+ Anh ghép, ánh xir l bang vi tinh, ãnh phong cãnh, tinh 4t. 
1.2. Tiêu c/u' riêng di vó'i tfrng lozi hInh bdo chI 
1.2.1. Báo in, tap chI, ban tin 
Mi tác phm là mt bài hoc mt bat  bài (khong qua 05 ks') cüa cüng tác giã 

hoäc nhóm tác giã cüng dirng ten, ye cüng mt sr kin, cUng mt dê tài và th?c 
hin bAng cüng mOt  the boai báo chi. 

* Tnrang hcip d.c bit vu9't 5 k' hoc hInh thirc th hin mai Ban Chi dao 
Giãi së xem xét cu the. 

1.2.2. Báo din ti cng/trang thông tin din t 
Tác phrn tham dir Giãi phái là tác phm sang tao  1n dAu, thrc hin riêng cho 

báo din tir, công/trang thông tin din tir; the hin duçc dc tnrng cüa báo din t1r, 
bao gôm cá các san phâm da phuang tin; không xét nhüng tác phâm bay tü báo in. 
Môi tác phâm là mOt  bài hoac mt bat  bài (không qua 05 ks') duài hInh thi:rc thông 
tin vAn bàn, am thanh, hInh ânh ho.c da phuang tin cüa cñng tác giä hoc nhóm 
tác giã cUng dirng ten, ye cüng mt sir kin, cUng mt dé tãi. 

* Tnx&ng hçrp dac  bit vl.rçlt 5 k' hoc hInh thirc th hin mai Ban Chi dao 
Giãi së xem xét cu the. 

1.2.3. Phát than/i 

- Mi tác phm phái là mt hoc mt boat phOng sir, k sir (không qua 05 
phóng sr), mOt  hoc mt boat chuong trInh phát thanh (không qua 05 chixo'ng trinh) 
ye mt chü dê, s1r kin phát mt kS'  hoc nhiêu kS'. 

- Tác phm phãi th hin duqc dc tnrng cüa báo nói là am thanh rO rang, 
tiêng nOi nhân 4t, tiêng dng, am nhac báo dam chat lung. Thai lung: Tôi da 60 
phüt/tác phâm. 

* Tru&ng hp d.c bit vut 5 ki, boat phát thanh hoc hmnh thüc th hin mâi 
Ban Chi dao Giái së xem xét cu the. 

1.2.4. Truyn hlnh 
- Mi tãc phm phãi là mt hoac mt boat phOng sir, k sir, phim tài lieu 

(khong qua 05 phóng s%r), mt hoc mt bat  chi.rong trInh truyen hInh (không qua 
05 chuong trinh) ye mt chü dê, sir kin. 

- Tác phm phái the hin di.rgc dc tnmg cüa báo hinh là hinh ânh dng. K9 
thut hInh ãnh, am thanh phãi dat  yéu câu chat 1ung, ni dung hap dan yà bão 
dam dung nhu chuang trInh dã phát, không du?c dirng hInh lai.  Thi luqng: Tôi da 
90 phtit/tác phâm. 

* Trt.rang hqp dc bit vuçrt 5 chucmg trInh, phóng sir hoc hInh thirc th hin 
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mcii Ban Chi dao Giãi s xem xét cii the. 

1.2.5. Anh báo chI 

Tác phAm ánh bao gm ành dcm, nhóm ánh hoc phóng sr ãnh. Di vi nhóm 
ãnh hoc phóng sir ành ye mt ni dung dang báo có nhiêu ãnh, chi tuyên chçn 
môi nhóm ãnh hoc phOng sir ãnh không qua 10 ánh, dang trên cüng mt s báo, 
hoc cUng thai diem xuât bàn (doi vài báo din t1r). 

2. Ccr quan báo chi, cãc ban tuyên giáo, ban to chü'c, các dãng b trçrc 
thuôc Tinh üy 

2.1. Di vó'i cii quan báo chI 

Cu quan, dun vj, t chi.rc dirge trao Giãi Büa 1im yang phãi dat  các tiêu chI sau: 

- Dirge cu quan Nhà rnrac có th.m quyn cp phép hot dng trong linh v1rc 
báo chi, truyên thông; 

- TIch circ tham gia huang 1mg Giái Büa hem yang; 

- T chirc phát dng Giãi tai  cu quan, dun vj mt each khoa hçc, bài bàn, sang 
tao, thuhüt nhiêu phóng vien, biên tp viên, k5 thut viên tham gia và dat  dirge 
nhiêu kêt qua tuyen truyên ye xây dijng Dáng; 

- Là cu quail, dun vj, t chire có tác già, tác phm tham dir Giãi trong nhóm 
các dun vj tham dr nhiêu nhât, cO chat 1irçmg nhât và phãi có so tác phâm doat Giài 
nhiêu nhât. 

2.2. D6i vó ban tuyên gido, ban t6 chjc, cdc a'áng b3 tr'c thu5c Tin/i üy 

Các cu quan, dun vi dirge trao Giái phãi dt các tiêu chI sau: 

- Lam t6t cong tác tham mini cho ban thinmg vii cp Uy clii do cáe cu quan 
báo chI trong pham vi quãn 1 triên khai sang tao,  có hiu qua Giãi Büa hem yang 
tai dja phuo'ng, dun vi. 

- Lam t& vic trin khai, xây drng k hoch, to chirc tot cong tác tuyên 
truyên, 4n dng can b, dãng viên và Nhân dan tham gia Giãi. 

- Chü trj, phi hçip vài các cu quan báo chi, các cu quan, dun vj hen quan 
t chiic Giãi Báo chI v xay dirng Dáng a dun vl,  dja phircmg, hoc ggi ', hiràng 
dan, giâi thiu các ni dung mai, van dê khó, kêt qua nôi bt a dja phuong dé các 
cu quan báo chI barn sat thc tiên sinh dng sang tác the tác phâm báo chI có chat 
hrcing, phc vi có hiu qua cong tác xây dmg Däng. 

3. Vinh danh nba báo tiêu biêu và nhãn vt tiêu biêu 

3.1. Di vó'i nhà báo tiêu bilu 

- Là nhà báo có nhiu näm hoat dng trong linh vrc báo chi. 

- Co nhiu dóng gop cho cong tác tuyen truyn v xây dirng Dãng. 

(Ban Chi dao  cO tiêu chi C%I th riêng d xét chçn). 

3.2. Di vói nhân vt lieu hi/u trong tácphm doilgiái 

(Ban Chi dao së CO tiêu chI ci th riêng d xét chçn). 
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Diu 6. Cr cu Giãi và hInh thu'c khen thirOiig 

1. Dôi vth Giãi Büa 1im Vàng 

1.1. Cc' cu giãi 
- Dôi vâi tác ph.m: Gm 01 giái dc bit, 02 giãi A, 08 giái B, 10 giãi C và 20 

giãi Khuyen khich. 

06 Giái chuyên d cho các tác phAm, gm: (1) Giãi tác phm xut s.c to chüc 
thrc hin nghj quyêt dai hi dãng b các cap; (2) Giái tác phâm xuât sac ye dôi 
mo'i, nâng cao chat hrcmg cong tác giáo d11c chInh tn, tu tisO'ng; (3) Giãi tác phâm 
xuât sac ye dôi mth phirnng thirc lânh dao,  cam quyên cüa Dãng; (4) Giãi tác phâm 
xuâtsãc ye dâu tranh chông "din biên hoà bInh"; (5) Giãi tác phâm xuât sac ye bão 
v nên tang ttr tizOng cüa Dáng; (6) Giái tác phâm xuât sac ye phát hin tam gucmg 
tiêu biêu trong h9c tp và lam theo tu tuâng, dao  dirc, phong cách Ho Chf Minh. 

- Vt.p th: 03 giãi Xut sc cho các cci quan báo chI và ban tuyên giáo, ban 
to chirc cap üy, các dáng b tnrc thuc Tinh üy tiêu biêu. 

- V nhà báo tiêu biu: Lra ch9n vinh danh 1 nhà báo tiêu biu. 

- V nhân vat tiêu biu: Lua chon d vinh danh tir 02 - 03 nhân vat tiêu biu 
trong tác phâm báo chI dot giãi. 

1.2. Tiên thu'ông 
Vn dung th?c hin theo Quyt dlnh  s 34/201 8/QD-UBND, ngày 

09/11/20 18 cüa UBND tinh Lao Cai ban hành Quy djnh xét tang Giãi thrâng Van 
h9c - Ngh thut, Giãi thrnrng Báo chI Lao Cai. 

+ Giãi dc bit: Bang 10 thn mic h.rang c s/giãi. 

+ Giãi A: Bang 05 lAn mic hrng co sâ/giãi. 

+ Giãi B: BAng 03 lAn mirc Iucing c si/giãi. 

+ Giãi C: BAng 02 lan mirc luo'ng ca s/giãi. 

+ Giãi Khuyn khIch: BAng 01 lAn mirc hxcing co s/giâi. 

+ Giãi Tp th xuAt sAc cho các c quan, dcrn vj, dja phixcmg bAng 10 lAn mrc 
luing co s&. 

+ Giái Chuyên d cho các tác phAm xuAt sAc bAng 02 lAn m1rc kwng Co.  

si/giãi. 

+ Tin thuâng Nhà báo tiêu biu: BAng 02 lan müc luang cci sâ/giâi. 

+ Qua tang nhân 4t tiêu biu: 2.000.000 dng. 

1.3. Ifinh Iliac khen thu'ng 
- Di vói tác giã, tác phAm: Tang GiAy chi.irng nhn cia Ban chi do Giâi va 

tiên thi.r&ng theo quy djnh tai  Quy chê Giãi. 
- Di vài Nhà báo tiêu biu: Tang tin thu&ng kern theo Giây chirng nhn cüa 

Ban chi do Giãi. 

- Di yOj nhân vat tiêu biu: Trao qua tang cüa Ban chi dao  Giãi. 
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- fMi vói các c quan báo chI và ban tuyên giáo, ban t chüc cp üy, các dãng 
b trrc thuc Tinh üy tiêu biêu: Tang Bang khen cUa Tinh üy kern theo tin 
thu&ng. 

1.4. Trong tnxông hçip Ban giãm khão xét thy cO th không nhât thit phãi có 
dü các giái theo Quy ché s báo cáo Ban Chi dao  xem xét, quyêt djnh. 

2. Giãi báo chi vôi cong tác tuyên truyn, dâu tranh phông chông tham 
nhung, lAng phi lan thfr II - näm 2022 

2.1. Cuciu 
- DM vâi tác phrn: Gm 01 giãi Dc bit, 01 giãi A, 02 giãi B, 03 giãi C, 10 

giái Khuyen khIch. 

04 giãi chuyên d cho các tác ph.m xut sic, gm: (1) Tác ph.m xut sc v 
tuyên truyên, to chirc th%rc hin các chü truc:ing, dirông lôi cüa Bang, chInh sách và 
pháp 1ut cüa Nhà nuàc ye cong tác dâu tranh phOng, chong tham nhüng, lAng phI. 
(2) Tác phâm xuât sAc ye phát hin, dâu tranh, len an nhung hin tixgng, hành vi 
tham nhüng, lAng phi. (3) Tác phâm xuât sac ye phãn ánh vai trô giám sat cüa Mt 
trân To quOc, các to chic chInh trj - xA hi, cci quan dan cir, báo chI và Nhân dan 
trong dâu tranh phOng, chông tham nhung, lang phi, tlnh trng nhUng nhiêu, gay 
phiên ha trong giãi quyêt cOng vic cüa ngui dan và doanh nghip. (4) Tác phâm 
xut sc v phát hin, giri thiu, tuyên truyên nh&ng diên hInh tiên tiên, nhüng 
kinh nghim hay, nhUng thành tçru, ket qua, nhüng each lam có hiu qua cüa các 
dja phucrng, cci si trong ct.0 tranh phông, chông tham nhüng, lang phi và xây drng 
dio dirc hem chInh. 

2.2. Tiên t/nthng 
V.n diing thirc hin theo Quyt djnh s 34/201 8/QD-UBND, ngày 

09/11/2018 cña UBND tinh Lao Cai ban hành Quy djnh xét tang Giái thuO'ng VAn 
hçc - Ngh thut, GiAi thi.ning Báo chi Lao Cai. 

+ Giái dc bit: BAng 10 lAn müc hang cci si/giãi. 

+ Giái A: BAng 05 lan mirc hang cci sâ/giái. 

+ Giâi B: BAng 03 lAn mrc hang cci sâ/giái. 

+ Giái C: BAng 02 IAn mirc krcmg cci sO/giái. 

+ Giái Khuyn khIch: BAng 01 lAn mirc lisang cci s0/giái. 

+ Giái Chuyên d cho các tác phAm xuAt sAc bAng 02 lAn mtrc hang cci sâ/giãi. 

2.3. Hmnh th&c k/zen thu'ô'ng: EMi vài tác giA, tác phAm dot giãi: Tang Giây 
chirng nh.n ci:ia Ban chi dao  Giái và tiên thuâng theo quy djnh tai  Quy chê Giãi. 

2.4. Trong tnr&ng hçip Ban giárn khão thAy khOng nhAt thit phãi có dU các giãi 
theo Quy ché thI se báo cáo Ban Chi do xem xét, quyêt djnh. 

Diêu 7. Ban Chi dao Giãi 
- Ban Chi dao GiAi hAng nAm do Tinh uy ra quyt dnh  thành 1p  (chung cho CA 

GiAi báo chI tinh Lao Cai ye xây dirng Bang) do 01 dông chi Throng trirc Tinh üy 
lam Trixâng ban, có nhim vi thành 1p Ban Giám kháo (Ban châm chung khão, sci 
kháo), T thu k và t chüc các ho.t dng lien quan den Giãi (thành 1p  Ban giám 
kháo Giái Büa hem yang và Ban giám khão GiAi báo chI vâi cOng tác tuyên truyên, 
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dAu tranh phông chng tham nhüng, lang phi ln thir II - nãm 2022). Ban Chi dao 
du?c sir diing con dâu Tinh ñy trong qua trInh ho?t dng. 

- Co quan Thung trirc Giài là Ban Tuyên giáo Tinh üy Lao Cai, du?c Str 
diing con dâu cña Ban Tuyên giáo Tinh u khi duçc dông chI Tnrô'ng ban u 
quyên k van bàn chi do, diêu hành các ni dung to chüc Giãi. 

- Ban Chi dao  Giãi duçic quyn sir ding tác phm doat giâi d phiic vii cong 
tác tuyên truyên ye cong tác xây dirng Dãng. 

Diêu 8. Quy trInh xét, Ira chQn và cong b, trao Giãi 
1. So' khão 
Các tác phm báo chI dã dang, phát gui tham d Giãi theo quy djnh sê duçc 

Ban châm So' khão xem xét, dánh giá dê ch9n ra tác phâm báo chi dãp ung tiêu chi 
xét trao giãi dixa vào vông chung khâo. 

2. Chung khão 
Ban chm Chung khão dua trén kt qua tuyn ch9n cüa Ban So kháo sê tiên 

hânh dánh giá, thâm djnh, hra ch9n ra nhüng tác phârn xuât sac nhât trInh Ban Chi 
do Giãi dé quyêt djnh trao giâi. Vic lira ch9n tác phâm xuât sac dê trao thirâng 
không nhât thiêt phãi xét dU so lucmg các giãi Dc bit, A, B, C,Khuyën khIch cho 
môi loai hInh báo chi và các giái chuyên dé khác; không nhât thiêt phái dü so 
hrçng các giái theo co câu giài thuâng. 

3. Cong bô và trao Giãi 
- K hoch trao Giái thung, khen thiring do Ban Chi do quyt djnh. Két 

qua xét tang giái thizâng, khen thiiOiig sê di.rçc dang tài trên các phuung tin thông 
tin di chüng. 

- L cong b& trao giài Giãi Se dugc th chirc hang näm nhân dp k)' nim Ngày 
thành l.p Dàng (03/02) (th&i gian cy the së có thông báo sau,). 

Diêu 9. Lp ho so' di Giãi 
1.Vêtác giã 
So yu l ljch cüa tác giá gm: Hç và ten, but danh, näm sinh, chüc danh hin 

t?i, don vj cong tác, so din thoi, E-mail. 

2.Vtácphm 
2.1. Mi tác pham dir Giãi phài sao, chiip lam 01 b (ghi rO da dang, phát trên 

báo, dài nào, có xác nhn cüa Co quan báo chI) kern mt bàn giài thiu khãi quãt ye 
tác phâm bang tiêng Vit (1oi hInh, the loi, ni dung chjnh, hoàn cành sang tác, 
chü nêu bt du?c tinh phát hin, suc lan tôa, hap dan,. ..cña tác phàm) và bào darn 
các yêu câu sau: 

- Ddi vói tthc pham báo in, báo din ti: Phâi là bàn in chInh hoc sao chp tr 
bao in, bao diên tt.r, nlnrng phai sach, dep, rO rang, hoäc duoc xac nhân tir co quan 
chü quãn d dang bài. Neu tác phâm có sv tiep nOi nhO, lé, phài cat dan phân tiêp nôi 
trén giây trng kho A4 hoc A3 và dánh so trang rO rang phân tiép nôi. Tác phâm 
viêt bAng tiêng dan tc phái có bàn djch ra tiéng Vit. Các tác phârn báo din tir phãi 
dông thyi gui thrng link bài viét vào email: xaydungdanglaocai.ginail.vn   dé Ban 
Chi dto giãi thun tin cho bic quáng bá các tác phâm. 
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- Dôi vái tác phá'in phát thanh: Phãi ghi file len dia CD hotc USB, mi dia 
CD hoc USB chi ghi 01 tác phâm va trén nhãn dia ghi rO ten don vj, ten tác phâm, 
tác giá, the loai,  thai luong và th&i gian phãt sOng, kern theo van ban phân 1i cüa 
tác phâm. Nêu là tiêng dan tc phãi có bàn djch ra tiêng Vit. 

- Di vái tác phdm truyn hInh: Phãi ghi file len dia VCD, DVD ho.c USB, 
môi dTa hoc ô cirng chi ghi 01 tác phâm và trên nhän dTa ghi rO ten don vj, ten tác 
phâm, tác giã, the loai, th&i krcng và thôi gian phát sOng; kern theo bàn thuyt 
minh. Nêu là truyên hInh tiêng dan tc phái Co phii dê tiêng Vit. Khuyên khIch tác 
phâm dir giái có chuân k5 thut HD. 

- Ddi vái tác pluim ánh báo chI: CiIng vi ãnh d däng trên báo, t?.p  chI,... 
phãi kern theo ánh phóng trên giây ãnh cO 18cm x24cm (ãnh don) và 12cm xl 8cm 
(dôi vài ãnh trong nhóm ho.c phóng sr ânh). Nêu phi1 dê ánh là tiêng dan tc phãi 
djch sang tiêng Vit. 

- D& vO'i tác phm tham dir Giái Báo chI vái cong tác tuyên truyn, dcu tranh 
phông, chOng tham nhIing, lang phi lan th- II - nàm 2022 duçc dang trên 
Công/trang thông tin din tir, tap chi, bàn tin các tác phârn tham gia duçvc quy djnh 
nhix báo in, báo din tr. 

2.2. Nhthig tác phm không dáp 1rng các quy djnh nêu trên bj coi là phm quy 
(bj loai). Ban Chi do Giãi không hoàn trâ các tác phâm ph.m quy nay. 

3. Thôi gian, dja chi nhn tác phãm 
3.1. Thiiigian: 
- so tham dir Giái Baa 1itm yang CO th np trirc tip, hoc giri v co quan 

Thumg trrc Giái chm nhât vào ngày 01/10/2022 (theo dâu buu din). Dôi vài ho 
so gri qua duO'ng biru din, ngoài phong bI ghi rO: Ho so tham dir Giái Büa hem 
yang. 

- H so tham dir Giái bao clii vó'i cong tác tuyên truyn, dtu tranli plzông, 
chông tham nhüng, lang phi lan thá' II - nám 2022 cO the nip tr'irc tiêp hoc giri 
ye co quan Thmng tr1rc Giãi chm nhât truOc ngày 30/12/2022 (tInh theo dâu buu 
din). Dôi vth ho so giri qua diing bixu din, ngoài phong bi ghi rO: Ho so tharn 
dir Giài báo chI vài Cong tác tuyên truyên, dâu tranh phOng, chông tham nhüng, 
lang phi lan thu II- näm 2022 

3.2. Dja chi nhmn tdcphm: Ban Tuyên giáo Tinh u Lao Cai, Khi I, phu?rng 
Nam CuOng, thành phô Lao Cai, tinh Lao Cai. Ban Chi dao  Giái không chju trách 
nhim nêu ho so tham dr giài bj that lac  hoc hu hông do lôi cUa Biiu din. 

Diêu 10. Giãi quyt khiu ni, t cáo và xir 1 vi phtm 
1. Các t chuc, cá nhân có quyn khiu nai  v kEt qua xét, tang giãi và nhng 

vi pham quy djnh, trinh t1r, thU tic xét, tang  Giâi. Don khieu nai  phãi ghi rO h9, ten, 
dla chi và 1 do khiêu nai  và gui ye Co quan Thithng trirc cUa Giãi (Ban Tuyên giáo 
Tinh üy Lao Cai, din thoqi 02143843113,) trong vOng 15 ngày sau khi Ban Chi 
dao t chirc L trao Giãi tai  tinh Lao Cai. 

Co quan Thuing trrc Giái có trách nhim xem xét và trã Ri don khiu nai, 
báo cáo kt qua giãi quyet khieu nai  len Ban Chi dao  Giãi. Không xem xét don 
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không có ten, dja chi không rO rang ho.c mao  danh. 
2. Tác ph.m báo chI d Giãi nu vi phm Lu.t Sâ hru tn tue, Lut Báo chI vâ 

cac quy djnh cüa Nhà nuOc có lien quan và Quy chê nay, Ban Chi do Giãi së thu 
hôi giãi thu&ng, thông báo cc quan chirc näng dê giái quyêt theo quy djnh cüa pháp 
luãt hién hành. 

Diêu 11. Hiêu lire thi hành 
1. Quy ch nay duçic thông báo rng râi trên các phuong tin thông tin dai 

chñng cña tinh. 

2. Quy ch áp diing trong vic trin khai thirc hin Giãi Báo chi tinh Lao Cai 
ye xây ding Dãng näm 2022. 

Trong qua trInh thrc hiên, nu có vuóng m.c, phát sinh, các t chüc, cá nhân 
có lien quan kjp thai, chü dng phãn ánh ye Ban Tuyên giáo Tinh üy dê tong hçip, 
báo cáo Ban Chi dao  Giãi thrnng và Tinh üy xem xét, diêu chinh cho phii hqp./. 

Ncii nhân:  
- Th.r?mg trirc Tinh üy, HDND, UBND tinh, 
- Các &c U' viên BTV Tinh u, 
- Các s, ban, ngành, MTTQ, doàn the tinh, 
- Các dâng b trirc thuc Tinh üy, 
- Lãnh dao  Van phông Tinh üy, 
- Chuyên viên tong hçp - VPTU, 
- Luu Van phOng Tinh üy. 

TIM BAN THIX(NG VI 
PHO BI TH THIJONG TRIC 

Vu Xuân Ctrô'ng 
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