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CHIIO'NG I: QUY DINI-I  Cl-lUNG 

Dieu 1. Ten gçi Gicui thuö'ng 
Giái báo chi toàn quc v6 xáy dyng Dáng (mang tn Buia hem ving), là 

giái thuông hang näm do Ban T chirc Trung uong phôi h9p vi Báo Nhân Dan, 
Tp chi Cong san, Dài Truyn hmnh Vit Nam và Hi Nhà báo Vit Nam to chc 
dé trao t.ng cho các tác phâm báo chi xuât sac viêt ye Xây dirng Dâng trên các 
rnt: chInh tn, tu ti.x&ng, to chirc và dao  dic, thuôc cac linki vuc cong tác tO chrc, 
tuyên giáo, kirn tra, dan van, di ngoi, phông, chOng tham nhüng... du'çic 
däng, phát trên các loai hjnh báo chi (baa in, báo din td, phát thanh, truyn 

do Bô Van hóa - Thông tin tru&c day va Bô Thông tin - Truyên thông 
hin nay cap phép. Giái cüng dành dtrao cho CáC co quan báo chi Va ban tuyên 
giáo, ban tO chic cap uy tiêu biu trong vic tharn gia huthig tng Giâi Bña Iini 
yang trên pham vi toàn quOc. 

DiCu 2. Mile dIch, nghia 
- Khäng dnh vi tn, vai trô Va tam quan tr9ng cüa Cong tác xây dung Dáng; 

dông thài to dng luc nâng cao chat luqng cong tác thông tin, tuyên truyCn ye 
xây dirng Dârig trCn các phuang tin thông tin di cliiing. 

- Nâng cao iiliân thc cüa can b, dàng viên trong h& thng chinh trj và toàn 
xã hOi  ye cOng tác xây dung Dãng, gop ph.n xây dung Dàng trong sch vüng 
mnh; ngàn than, dy liii sir suy thoái ve^ tu tuông chInh trj, do di'rc, l& sng; 
xây dung t6 chc bô may ca toàn he thông chInh tri tinh gon, hoat  dng hiu 
1rc, hiu qua; tap trung xây dung dôi ngü can b, nhât la di ngü can bo cap 
chiên luQc dü nàng lrc,phârn chat và uy tin, ngang tarn nhim v; tiep tVc dOi 
mói phuong thirc lãnh dao, nâng cao nàng lic cam quyën cüa Dàng và ch.t 
hrçrng hoit dng cüa h6 t1ing chInh trj. 

- Dng viCn, khuyên khIch, to sr quan tarn cia phóng viên, biên tap viên 
các ca quan thông tan, báo chi và rnçi can b, dáng viên, nhân dan trong vic 
viCt, sang tác ngày càng nhiu 'the phm báo chi xut sc v8 xây dung Dâng. 
DOng thai, c vu các ccr quan báo chi & Trung uong Va da phuang tIch cc 

tuyên truyn v8 cOng tác xây dmg Pang. 
- Ghi nhân Va tOn vinh tác già, nhóm tác già có tác phâm baa chi xut sc 



tiêu biu và tap the, cá nhân có nhiêu dóng gop trong ho?t Ong tuyen truyCn \'C 
xây dirng Dãng. 

Diêu 3. Phmvi, i tung áp ding 
I. Th8 18 nay quy djnh ve^ ten gi, muc dIch, nghia, ti€u chuân, diCu kin, 

the loi, tiCu chi xét chon, ccr cu giâi thuô'ng, rnüc thtr&ng, ho so, quy trInh, thñ 
tiic,Hi dng chm giài, cách thrc, kinh phi t chirc Giâi báo chi toàn quôc ye 
xay dxng Dãng. 

2. Tat ca Cong dan Vi't Nam o trong nuóc và ngoài nuóc có tác phm báo 
chi phü h9p v&i tiCu chi cüa Giâi du có quyn gi:ri tác phrn tham dtr. 

3. Tác phniIchñin tác phm (sau day gçi chung là tác phrn) tham gia du 
Giâi Baa liin yang phâi dugc däng, phát trên các 1oi hInh báo chi (báo in, báo 
din Ur, phát thanh, truy&n hInh,..) do co quan Nhà nuäc có thârn quyCn cap 
phép va dam bão dung quy djnh v6 thôi gian däng, phát; có hiu qua xã hi cao, 

&roc du luân xä hôi thi'.ra nhân. 

CHU'ONG II: QUY D!NH CV THE 

Diêu 4. Quy djnh v tác giã, s lu'qngtác phm thain dr 

1. Mi tác giã ho.e ithóm tác giâ chi dugc chçn tôi da 03 tác phârn phü h9p 
vói quy djnh cüa Giâi d tham dr. 

2. The già có gi:ri tác phm dix Giài khOng dugc vi phm các quy djnh v 
dQ dirc nghe nghiêp cüa ngu?Yi lam báo, không vi phm Ludt Báo chi và các 
quyidjnhichác cüa pháp 1ut 

Diu S. Tiêu chi xét trao Giãi 
I. Doi vóitácphãrn 
I. Tiêu clil cliung 
a) Tác phm báo chi'du'çic trao Giài Bia hem yang la'nhüng tác ph.m bng 

ting Viêt (hoc ting dan tc duçic djch ra ting Vit) di-rgc dãng, phát trên các 
các loai hInh báo chi (bar jfl,:  báo diên tr, phát thanh, truyn hInh,..) k tr ngày 
1-11 nàm truck dn ngày 3 1- 10 näm sau. Nu tác phm nhiu k' thI It nht phài 
có có 2/3 s tác phni däng, phát trong khoâng thôi gian nêu trên. 

b) The phm &rac xét trao Giài Baa lim yang phãi la' nhUng tác phâm bào 

dam tInh chân thrc, chInh xác, khách quan, có djnh huóiig tu tuông, chInh trj 
dung d.n. Ni dung tare phrn phài nêu dugc nh&rig vn dê mói ye cOng tác xây 

dirng Dàng và dang ducic du lu.n xa hôi quan tam; có tinh phát hin, tang kt 

hoc hixâng dn Co tInh thuyt phic và hiu qua.  xã hi cao; có phuong pháp the 

hin hp dn; sang tao;  có tAc dng tIch circ phiic vi cong tác xây dune ,  Dàng. 
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/ phuo'ng van di.rgc quyên dx Giâi &a Him yang nhung phái ghi rö imrc giãi va 

/ 	thông tin ye ca quanl don vi, tliài gian to chüc giãi thithng. 
/ 	d) Các the-  loaj và loaj hinh báo chi duac xét traO thuong: 

Loti hInh: Báo in, phát thanh, truyn hInh, báo din td, ânh báo chi. 
- The 1oti: Bài phán ánh, phông van, ghi chép, bInh luãn, chuyên Iuân, 

phóng su, k su, di&u tra, các chuung trinh phát thanh, truyCn hInh, san phrn 
truyên thông da phuang tin... 

- Không xét các tác phrn dang con ch& dánh giá vâ kt 1un cfia các ca 
quan có thâm quyCn. Các tác phâm mang tInh hu câu (nhu tiêu phâm, càu 
chuyn van nghç, plum truyn ... ); ânh ghép, ánh vi tInh, ãnh phong cành, tTrth 
vat không duac tham dir giài. 

c) Tác ph.m duoc xét Giâi phái darn bào khOng có tranh chap vC bàn quyn 
kê tr thOi dirn cOng b. 

2. Tiêu chi riCng di vói tirng 1oi hInli báo clii 
a) Báo in 
- Mi tác phrn' là môt bài hoäc môt lot bài (không qua 05 kS') cüa ciing tác 

già hoc nhórn tác già cñng dirng ten, ye cng môt su kiên, ding rnt dC tài và 
thrc hin bang cñng rnt th8 loi báo chi. 

- Không xét bat bài ghép tr nhüng bài doe l.p cüa các tác già dñng ten 
riCng iC & các thOi diem däng báo khác nhau, không có ten bat  bài. 

b) Báo diên tfr 
- Tác phrn tharn dir Giài phài là tao pharn sang tao Ian dâu, thrc hin riêng 

cho báo din tir; không xét nhtthg tác phârn ly tr báo in; the hin dugc dãc 
trung cüa báo diên tr, bao grn ca các san phâm da phuang tin. MOM tao phm 
la' mt bài hoc mt bat  bài (không qua 05 kS') duói hInh thiic thông tin van 
bàn, am thanh, hInh ânh hoãc da phuong tin cüa cing tao giá ho.c nhóm tao già 

cñng dirng ten, ve^ ding môt su kiên, cüng mt dê tài. 
- Không xét bat  bài ghép tir nhüng bài dOe lap cüa cáo tác già dñng ten 

riêng lé & các thOi dim dãng tái khác nhau, không có ten bat  bài. 

c) Ph at thank 
- Mi tác phm phài la' rnt hoc mt loit phóng sr (không qua 05 phóng 

sir), môt hoàc môt boat chuang trInh phát thanh (ftông qua os chuung trInh) v 

rnt chü d, six kiOn phát mt k' ho.c nhiCu kS'. 
- Tác phâm phâi th6 hin duçic d.c trung cüa báo phát tluanh là am thanh rö 

rang, ting nói nhân vat, ting dOng, am nhac bào darn chat luçrng, hap dan. Thi 

luçing: Ti cIa 60 pluit/tác phâm. 
d) TrUJ'LJ1 kink 
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- Mti tác phm phâi là môt hoc mt 1ot phóng sr (không qua o\ 
phóng su), môt hoäc môt bat chuong trInh truyên hInh (không qua 05 
chucing trInh) v& rnt chfl d& sir kin. 

- Tác ph.rn phài th6 hin duac däc trung cfla báo hInh là hInh ành dng. K 
thuât hInh ânh, din thanhphài dat yu câu chat lung, hLp dan. Thèi lu9ng: Ti 

da 120 phfltltác phâm. 
d,) An/i báo c/il 
- Tác phrn ânh bao gm áiih don nhóm ành hoc phóng sir ành. Dôi v6 - l' 

nhóm ânh hoc phóng sii ãnh ve^ mt ni dung däng báo có nhiêu ãn.h, chi tuyn 
chon rni nhóm ành hoc phóng su ânh không qua 10 ãnh, d.ng trên c1ng mt so 
báo ho.c cflng thôi dim xut bàn (di vó'i báo din td). 

- Không xét ãnh ghép, ânh xfr I bang vi tInh, ành phong cành. 
II. Doi vó'i co' quan báo chi và các ban tuyên giáo, ban to c11fl'c cp fly 

1. Doi V' co' quan báo chi 

Ca quan, don vi, to^ chflc du'ac trao Giâi Bia lirn yang phâi dat  các tiêu chi 

sau: 
- Ducic co quan Nhà nuc ca thm quyn cap phép hot dng trong linh 

virc báo chi, truyn thông; 
- TIch circ tham gia huOng fl'ng cuc van dng vit ye cong tác xây dirng 

Dàng; 
- To chrc phát dông Giâi tai  ca quan, don vj mOt  cách khoa hoc, bài bàn, 

sang t?o,  thu hut nhiu phóng vien, biCn tap viCn, k' thu.t viCn tham gia và dat 

duc nhiêu kt qua tuyôn truyn vC^ xây dirng Dâng; 

- La' co quan, don vi, t6 chirc có so tác giâ, tác ph.m du thi trong nhórn các 

don vi tham du nhiu nh.t; 

- La' co quan, don vi, t6 chiirc có s6 lu9ng tác giá, tác phâm doat giãi trong 

nhóm nhiu nhit. 

2. Doi vói các ban tuyên giáo, ban to:' chfl'c cip fly 

Các ban tuyên giáo, ban to^ chirc cap üy di.iqc trao Giài Bia hem yang phài 

dat các tiêu chi sau: 
- Lam t& cong tác tham rnu'u cho ban thung V1 Cap Ay chi dao CC Co 

quan báo chi trong pham vi quân 1 trin khai sang tao, có hiu qua Giài Bza 
hem yang tai  dja phixang, don vi. 

- CHtrI, phOi hpp vói các co quan, don v có lien quan gi h", lmóng dn 

các ni dung mói, van de^ khó, kát qua ni bat d các Ca quan báo chi barn sat 
thirc tin sinh dông sang tác các tác phrn báo chi có chat lung, phc vi có 

hiêu qua cong tác xây dirng Dâng. 
Diêu 6. Co ciu Giài va hInh tliti'c khcn thu'O'mig 
1. Co cu Giãi 

4 	 - 



a) rjoi voi tac Pflafll  .i1a1 muong nang narn Gu'9'c trao eno cac Lac puam oao 
chi xuât sac thuic rnt trong 05 1oi hinh báo chi (baa in, phát thanh, truyn 
huith, báo diên ti, âah baa chi) vói s6 iupiig 01 giái Dc bit, 05 Giâi A, 10 Giái 
B, 15 Giâi C vâ 25 Giài Khuyn khIch. 

b) Doi vâi tap the- : Ban To^ chic s trao Giâi dông hang "Xuãt sac" cho 10 
co' quan báo chi vâ ban tuyên giáo, ban to chüc cp ñy tiêu biêu. 

2. I-IIiih tliñ'c khen thur&ng 
a) Dôi vó'i tác gia, tác phm:. Tang biu trurig "Na hem yang"; Giay chimg 

nhn cfia Ban To^ chüc và tin tlur&ng theo quy dinh tai The 16 giái. 
b) Di vói co' quaii baa chi và ban tuyCn giáo, ban to chirc capiy tiêu biCu: 

Tng tiCn thuông vâ Brig ithen cfia Ban To chii'c Trung uong. 
3. Tien thu'&ng 
- Giái Dãc biêt: 100.000.000d 
- Giái A: 50.000.000,d 
- Giái B: 35.000.000,d 
- Giái C: 25.000.000,d 
- Giài Khuyñ khIch: 10.000.000,d 
- Giái cho ca quan báo chi Xut sc dng hang 15.000.000,d 
- Tien thu&ng cho cáo tao giã. có tác phâm vâo chung khão: 2.000.000d 
Dieu 7. Ban To chñc giãi 
I. Ban TO^ chñc giái hng närn do Ban TO chrc Trung uong ra quy& dnh 

thânh lap,  có nhiêrn vu thãnh lap Hôi dng chain giài, các b6 ph.n gip vic và 

to chñc các hoot &ng lien quan d61 Giái Büa hem yang. 
2. Ban To chirc giài duc sr ding con dâu cüa Ban To chñ'c Trung u'o'ng 

trong qua trInh hot dng. 
3. Ban T6^ chic du'ac quyn s dirng tác phâm do.t giâi dC phiic vii cOng tác 

tuyCn truyn ve^ cong tao xây dung Dáng. 
Dieu 8. Co' quan thu'ô'ng trçi'c Giãi 
Co' quan thuô'ng true Giài Bi,a hem yang là Tap chi Xây dirng Dâng. Ca 

quaii thu'ô'ng true Co trách nhim: 
1. P1ii h9p vOi cáo dan vi lien quan to^ chc trin khai, phO biCn, huó'ng 

dan t1c hin The^ 16 giài ti các dan vi, Ca nhân lien quan. 
2. Du mi nhân cáo tác phm do các tác già gui v6 tham dir Giái; tp hpv, 

Iva ch9n, de^ cu' các tao ph.m dáp irng tiêu chi dua váo xét chçn. 
3. Chju t'ách nhirn ve^ ca sO' vt cith phiic v1,T qua ti'Inh lam vic cua Ban 

TO chirc giâi và Hi dOng châm giái. 
4. Phi hç'p vO'i các dan \li, lien quan huy dng hop pháp ngun tài tr Ur 

.ac tO elide, cá nhn. ung hOh. t cho qua trInh xét trao giài, .L6. cong b và 



trao giâi. To^ chc qüân 1 ngun tâi tiV theo các quy djnl v e^ quân I tài chInh 
hiên hành. 

• 	5. Phi ho vci các dan vit chrc L6 trao Giãi Bz,a hem yang. 

Dieu 9. Hi dông c1irn gii 
1. Hi dng chm giài bao gni Hi dng Chung khào Va Hi dông So' 

• • khào, do Tru'&ng Ban To^ chIrc giãi ra quyt djnh thành lp trên cior so' de nghj 

cüa co quan thuông trirc Giái là Tap  chi Xây dng Dàng. 

2. Giüp vic cho Hôi dng Chârn giài có Ban Thu k giãi và To giñp vic 
do TruO'ng Ban T6 chrc giài i-a quyët djnh thành I.p. 

3. I-Ii dng chrn giài xây dmg QUy ch6 Châm giài phü hap vói yU câu 

cüa Giài và Luât Báo chi. 
Dieu 10. Quy ti-Inh xét, cong bô và trao Giãi 
1. So' khão 
Các tác phm báo chi däi däng, phát giri tharn di Giài theo quy djnh së duct 

Hi dng So' khâo xem xét, dánh giá de^ ch9n i-a tác phm báo chi dáp i'rng tiêu 

chi xét trao giài di.ra vào vOng chung khâo. 
2. Chung khão 
I-ii dng Chung khão dra trén kt qua tuyn chçn cüa Hi dông So' kháo 

s6 tin hành danE giá, thrn djnh, hra ch9n ra nhüng taG phâm xuât sac nht trInh 
Ban To^ chüc giâi d8 quyk djnh trao giài. Vic hra Ch9fl tác ph11 xut sc d 
trao thu'&ng không nh.t thi& phài xét dü s lucing các giâi Dc bit, A, B, C, 
Khuy&i khIch cho rni 1oi hInh báo chi và không nht thit phài diX s6 lu'çng 

các giâi theo Ca cu giài thu&ng. 
3. COng bo và trao Giãi 
Le^ cong bo^ và trao Giâi BiXa 1im yang se-  ducc to chirc hang näm nhân cIp 

k' nim Ngày thành lp Dàng 3-2. 
Dieu 11. Kinli phi hox  tr9' Giãi 

1. Kinh phi to^ cliirc Giãi báo chi toàn qu& v8 xây dirng Dâng do hoat dng 

tài trçi, M trq, quàng bá thu'cing hiu tr nguyen, ho p pháp Cüa CáC to chiXc, cá 

nhân. 
2. Các khoân kinh phi tài tra, h trç, quãng bá thtrong hiu duc sü di cing 

cong khai, dung quy djnh v8 tài chInh hin hành trong toàn b6 qua trInh 4n 
hành chin xét, ton vinh và trao giâi thtrOng h.ng nàrn. 

3. Tap  chi Xây ding Dãng - ca quan Thng true Giâi la' don vi tiVc  tiêp 

quàn 1 va de^ xut vói Ban To^ chic giâi vic thu chi phic vv t6 chile Giài Büa 

1irn yang theo Quy chc^ Quãn 1' và si:r ding kinh phi to ChÜC Giài báo chi toàn 

• qu6c ve xây dirng Dàng. 	• 	•• • 
• • 	 Diêu 12: Lp 118 so' dr giai 
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/ vi cong tác, so din tho?i, E-mail. 
2. Vê tác phni 

/7 	 a) Mi tác ph.rn du Giâi phâi sao, chp lam 01 bO (ghi rO dä dãng, phát 
trn báo, dài nao, có xác nhán cüa cer quan báo chi) kern mt bàn giói thiu khái 
quát ye téc ph.m bing ting Viêt (loai hInh, thô loi, nôi dung chInh, hoàn cânh 
sang tác, chñ nêu bat duac tInh phát hiên, s(rc Ian tóa, hap dan ... ciia tác phâm) 
và darn bào các yêu cu sau: 

- Dôi vi tác phm báo in, báo din tfr: Phái là bàn in chInh hoc sao chp 
Ur báo in, báo diên ti'r, nhung phâi sach, d9p, rO rang. Nu tác phâm có sr tip 
nOi nhO, lô, phâi ct dan phn tip ni trCn giy tràng khO A4 hoc A3 và dánh 
sO trang rö rang phn tip ni. Tác phârn vi& bang tiCng dan tc phài Co bàn 
dch ra tiêng Viêt. Các tác phâm baa in và diên tfr phâi dOng th&l gi.ri file vào dja 
chi cmail: Bua1iernvangxaydungdang.vn d8 Ban To chiirc giài thun tin trong 
vic quáng bá các tác phrn. 

- Dôi vói tác phm phát thanh: Phâi ghi lCn dia CD, mOi dTa chi ghi 01 tác 
phârn và trên nhãn dia ghi rô ten do n vi, ten tác phârn, tác già, the 1oui, thi 
luçing và thô'i gian phát song, kern theo van bàn phan lài cüa tác phârn. Nu là 
ti€ng dan tc phài có bàn djch ra tiêng Vit. 

- DOi vó'i tao ph.m truyn hInh: Phài ghi len dia VCD hocDVD, rni dia 
chi ghi 01 tác phm và trên nhãn dia ghi rO ten don vi, ten tác phârn, tác già, th 
1oi, thôi lu'cing và thO'i gian phát song; kern theo bàn thuyêt minh. Nêu la truyn 
hInh tiCng dan tc phái có phii dë tiêng Vit. 

- DOi vth tao p1mm ành báo chi: Cüng vOi ânh dã dàng trên báo, tap chi... 

phài kern theo ânh phóng trên giy ânh cc 18cm x 24cm (ành don) Va 12cm x 

18cm (di vOi ânh trong nhórn hoc phOng sir ành). 
b) NhQng tao phm khOng dáp ng các quy djnh nêu trên bi coi là phm 

quy (bj loai). Hôi dng không hoàn trã các tao phâm phm quy nay. 
3. Thô'i (Fian, dja clii nlin tác phãni 
a) Thyi gian: Ho sa tharn dir Giài báo chi toàn quôc ye xây dung Dàng co' 

the nôp true tip, hoäc gii ve ca quan Thuèng true Giài chârn nhât vào ngày 10-

11 hang nàm (theo du buu din). 
b) Dia chi nhân tác ph.m: Tap chi Xây dung Dàng, so 69 Phan Dinh 

Phiing, Ba Dinh, Ha Ni. 
Diên thoai: 080.45100; (04) 32373667. 
Email: Bualiernvangxaydungdang.vn. 
D& vói hO^ scr giri qua dung buu diên, ngoài phong bi ghi rO: H6 sa tharn 

dr Gii baa chi toàn que v' Ay dyng L)àng. Ban TO chc giài khOng chju trách 

nhirn nu h8 scr tham dr giâi bi tht lac hoc hu hông do 1i ca buu din. 
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Diêu 13. Gii quyt khiu ni, t8^ cáo v xü 1" vi phm 

1. Các to^ chiirc, cá nhân có quyn khiu nai  v& k4 qua xét, tng giâi Va 

nhthig vi pham quy djnh, trInh tr, thu tic xét, tang giâi. Dan khiêu ni phâi ghi 
rô ho, ten, dia chi và 1 do khiu nai và gi:ri cho co quan Thithng trrc cüa Qiâi. 

Caquan Thiông triic giãi có trách nhim xem xét và trã lôi dn khiu nai, 
báo cáo k& qua giâi quyk k1-iiti nai len Ban T0^ chrc giâi. Không xern xét doT! 
không Co ten, dja chi không rô rang ho.c rno danh. 

2. Tác phin báo chi du giâi nu vi pharn Lu.t S& hu trI tue,  Lut Báo chi 

va cac qfy djnh cua Nhà nuoc có lien quan vâ Th 18 nay, Ban To chrc giái s 
thu hi giâi thirOng, thông báo ca quan chirc nãng d8 giái quyêt theo quy djnh 
cfa pháp lust hin hành. 
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