THỂ LỆ
Giải báo chí “Búa Liềm vàng” tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 01-KH/BTC, ngày 10/4/2019
của Ban Tổ chức Giải báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Bạc Liêu
lần thứ III - năm 2019)
-----CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi Giải thưởng
Giải báo chí (Búa liềm vàng) tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm 2019, là
giải thưởng hằng năm do tỉnh Bạc Liêu tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm
báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, trên các
mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ
chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng...
được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh,
truyền hình,....) do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây, nay là Bộ Thông tin và
Truyền thông cấp phép.
Điều 2. Mục đích, ý nghĩa
- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây
dựng Đảng; đồng thời tạo động lực nâng cao chất lượng công tác thông tin,
tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và
toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển lý luận về xây
dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội
ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm
nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm
quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.
- Động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập
viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, phóng viên các báo Trung ương và ngoài
tỉnh thường trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân
trong việc viết, sáng tác ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây
dựng Đảng.
- Ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất
sắc, tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền về xây dựng Đảng.
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Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
Là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh
Bạc Liêu. (Riêng phóng viên các báo Trung ương và ngoài tỉnh thường trú trên địa
bàn tỉnh Bạc Liêu viết về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được
gửi tác phẩm dự thi đến Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh Bạc Liêu. Tác phẩm gửi
dự thi ở cấp tỉnh Bạc Liêu thì không được gửi dự thi ở các Cuộc thi các tỉnh, thành
phố khác cũng như gửi dự thi trực tiếp đến Cuộc thi cấp Trung ương).
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Quy định về tác giả, tác phẩm tham dự
Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự
thi Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm 2019 phải được đăng,
phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,
bản tin của các sở, ban, ngành tỉnh..) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã
hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.
Tác giả có tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định về đạo
đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các Luật
khác hiện hành.
Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải
1. Tiêu chí chung
a) Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ
III - năm 2019 là những tác phẩm viết bằng tiếng Việt; được đăng, phát trên
các các loại hình báo chí kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 10/10/2019. Nếu
tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong
khoảng thời gian nêu trên.
b) Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính
chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn.
Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng
Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc
hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể
hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng
Đảng.
c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi cấp tỉnh vẫn được
quyền dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm 2019, nhưng phải
ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tổ chức giải
thưởng. (Không nhận các tác phẩm đã tham dự Giải Báo chí quốc gia và các
giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương).
d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao thưởng:
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- Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.
- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận,
phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài
liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện…
e) Tác phẩm được xét Giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản
quyền kể từ thời điểm công bố.
f) Tác phẩm không được 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.
- Các tác phẩm đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có
thẩm quyền.
- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ,
phim truyện…).
- Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.
2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí
a) Báo in
Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng
tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, cùng một đề
tài và thực hiện cùng một thể loại báo chí.
b) Báo điện tử
Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện
riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được
đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác
phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin
văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm
tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.
c) Phát thanh
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu
(không quá 05), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05)
về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.
- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh
rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời
lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.
d) Truyền hình
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 05
phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05
chương trình) về một chủ đề, sự kiện.

4

- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động.
Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời
lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.
đ) Ảnh báo chí
Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với
nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ
tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên
cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
Điều 6. Cơ cấu Giải và hình thức khen thưởng
1. Cơ cấu Giải
Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một
trong 05 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh
báo chí) với số lượng: 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C, 05 giải Khuyến khích
và chọn 15 tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương.
2. Hình thức khen thưởng
Đối với tác giả, tác phẩm: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền
thưởng theo quy định.
3. Tiền thưởng
- Giải A: 5.000.000 đồng.
- Giải B: 3.000.000 đồng.
- Giải C: 2.500.000 đồng.
- Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng.
- Tác phẩm được chọn gửi dự thi Trung ương: 1.000.000đ/tác phẩm.
Điều 7. Lập Hồ sơ dự Giải
1. Về tác giả
Hồ sơ của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện
tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.
2. Về tác phẩm
a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng, phát
trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu
khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính,
hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp
dẫn…của tác phẩm); đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao
chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có
sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3
và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối.
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- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc USB, mỗi
đĩa hoặc USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác
phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản
phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.
- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc
USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên
đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm
theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng
Việt.
- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp
chí… phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và
12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh
là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt.
b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm
quy (bị loại). Ban Tổ chức Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.
3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm
a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải Búa Liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ
III - năm 2019, nộp trực tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện về Văn phòng
Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu chậm nhất vào 10/10/2019 (căn cứ vào dấu bưu
điện).
b) Địa chỉ nhận tác phẩm: (Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu,
số 25, đường Lê Văn Duyệt, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc
Liêu; Gmail:hoinhabaovntbl@gmail.com). Ngoài bì thư ghi rõ tác
phẩm dự giải báo chí Búa Liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm
2019.
Tổng kết và trao giải Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III - năm
2019 dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2019.
Điều 8. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký Giải
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Giải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết
định thành lập; Tổ Thư ký do Ban Tổ chức Giải quyết định thành lập. Ban Tổ
chức, Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm Giải theo đúng Thể lệ Cuộc thi;
đồng thời tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc
nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để quyết định công nhận Giải thưởng. Ban
Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Bạc Liêu lần thứ III – năm 2019 được toàn
quyền sử dụng tác phẩm dự thi để phục vụ tuyên truyền về công tác xây dựng
Đảng trên địa bàn tỉnh./.

