
TỈNH ỦY SÓC TRĂNG 
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

* Sóc Trăng, ngày 16 tháng 3 năm 2022
Số 355-CV/BTGTU

V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chỉ 
“Vỉ sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc ” 

lần thứ X V

Kính gửỉ. - ủy  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

- Các tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Báo Sóc Trăng,
- Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh,

Thực hiện Công văn số 553-CV/TU ngày 11/3/2022 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại 
đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy 
mạnh thông tin, tuyên truyền về Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn 
dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 bằng nhiều hình thức, nhất là trên báo 
chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xa 
hội, thông qua sinh hoạt các đoàn thể... đồng thời động viên, cổ vũ cán bộ, 
đảng viên, đoàn viên, hội viên, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và 
nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia gửi tác phẩm dự thi.

(đính kèm Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân 
tộc” lần thứXV, năm 2021 - 2022).

Trân trọng./.

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Như kính gửi,
- Trung tâm TTCTTG,
- Lưu Bt GTU.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỒNGTRỰC

16-03-2022 09 :30:05

Lý Rotha



ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 

BAN THƯỜNG TRựC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHlA v iệ t  n a m  
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 01 /TL-MTTW-BTT Hà Nội, ngàyjd tháng 6 năm

THẺ LỆ
Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” 

tẩn thứ XV, năm 2021 -  2022

Cản cứ Điều lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộ c” số 
01/MTTW-BTT ngày 13/5/2013 của Ban Thường trực ủ y  ban Trung Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; K Ì -hoạch số 296 /KH-MTTW-BTT, ngày 14/5/2021 của Ban 
Thường trực ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViêtNam về việc tổ chức Giải 
báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dấn tộc ” lần thứ XV, năm 2021 - 2022, 
Ban Thường trực ủ y  ban Trung ương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố Thể lệ 
Giải báo chí “Vĩ sự  nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc“ lần thứ XV, năm 2021 - 
2022 như^au:

I. NỘI BUNG VÀ YÊU CÀU
1. Nội dung

Táo phẩm "báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân 
tộc" íần thứ XV, năm 2021 - 2022 là những tác phẩm báo chí đáp ứng được các nội 
dung sau:

- Các tác phẩm tham dự phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh 
chính xác, kịp thòi-các nội dung tuyên truyền chủ trương,: đường lối của Đàng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; 
truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần 
cổ võ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạõ trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây 
dựng, củng cổ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XUI của Đảng; 
về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp 
và Đại hội đại biểu toàn quốc lẫn thứ xm của Đảng; triển khai thực hiện Chương 
trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghi quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XUI của Đàng. Tuyên truyền về thành công của cuộc Bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; về
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kết quả thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, 
văn-hóa, kinh tế  - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện lớn của đất 
nước, các địa phướng; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghi quyết Đại hội xm 
của Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XH, Chỉ thị số Û5-CT/TW của Bộ 
Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chi thị sổ 
05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền quyết tâm và những thành quả của Đảng, 
Nhà nước, hệ thống chính trị, toàn dẩn trong phòng, chổng đích bệnh, nhất là dịch 
bệnh Co vid - 19; thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục 
hồi và phát .triển kinh tế - xã-hội, chăm lo đòá sống Nhân dân.

- Phản ánh những tinh cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, 
trí thức,- các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu ừong các dân tộc, người Việt Nam ở 
nước ngoai đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết-toàn dân.

- Những tác phẩm tiên phong đấu tranh phản bác các luận đìểm, thông tin sai 
ừái, xữyên tạcrlàm  tốt-vai ữò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản 
ánh, đưa tin kịp thời về chủ trương, chính sãch và sự chi đạo quyết liệt của Ban Chấp 
hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc 
hội, Chỉnh phủ, góp phan tích cực củng cỗ niềm tin của nhân dân.

- Tuyên truyền, vận độngxây dựng khoi đại đoàn kết dân tộc thực hiện Đề án 
đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên 
truyền kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày 
truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam {18/11) hằng năm và Ngày hội Đại đoàn 
kết toàn dân tộc ờ khu dân cư.

- Tuyên truyền kểt quả thực hiện 05 chương trình hành động của Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, 
tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Vận động Nhân dân thi đua hẹc tập, lao động 
sáng tạo, thực hiện thẳng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ 
vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã 
hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong 
sạch, vững mạnh; Tăng cường doàn kết quốc tế, mờ rộng hoạt động đối ngoại nhân 
dân; Tăng cường củng cố tổ chức, đồi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu 
quả hoạt động cùa Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu càu nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới.
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- Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 
Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”; “Cả nước chung tay vi người nghèo -  
Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu” .

- Tuyên truyền các hoạt-động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo các dồi tượng 
chính sách; kết quả vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tuyên truyền vận động Quỹ 
“Vì người nghèo”, Tháng cạo điểm vì người nghèo (17/10 đến 17/11) và Chương 
trình “Cả nước chung tay vi người nghếo” và “Tết vì người nghèo” hằng năm. Tuyên 
truyền cầc hoạt động cứu ửợ khi cỏ tình huống thiên tái, sự cố nghiêm trọng.

- Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phàn biện xã 
hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chinh t r ị - x ã  hội; Quy định về việc Mặt 
trận Tố quốc Việt Nam, các đoàn thể chính t r ị - x ã  hội và nhân dân tham gia góp ý 
kiến xây dựng Đảng, xẩy dựng chínlr quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ 
Chính trị. Trong đỏ, .trọng tâm là tuyêứ truyền các chương trình giám sát, các hoạt 
động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

-  Tuyên truyền về kết quả mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại 
nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền nhiệm vụ hảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hệi, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc, gia, nhất là ữên biển, thềm lục địa và vùng đặc 
quyền kinh tế cửa Việt Nam; về quan điểm, ĩập trường của Việt Nam ữong vấn đề biển 
Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam; về vai trò, sự đỏng góp của các hội đoàn góp phần xây dựng và củng cố khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu
2.1. Yêu cầu chung:

- Các loại hình báo chí tham dự Giải lần thứ XV, năm 2021 - 2022 gồm: báo 
in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí. ~

- Các thể loại: bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng-sự, 
phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên 
mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không 
nhận các video clip trên báo điện tử).

' - Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, đinh hướng dư 
luận cao.
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2.2. M ột số yêu cầu cụ thể:

CL Tác phẩm bảo in: gửi nguyên bản gốc hoặc photocopy, ghi rõ tên báo và thời 
gian đăng tải (khống nhận tác phẩm đánh máy lại), độ dài không cmả 05 kỳ. Trường hcrp 
đặc biệt vượt 05 kỳ hoặc hihh thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

b. Tấc phẩm  bảo điện tử: in ừên giấy khổ A4 từ giao d ặn  điện tử, ghi rõ tên 
báo, thời gian đăng tải, kèm theo đường -link tác phẩm  (khôngmhận tác phẩm đánh 
máy lại). Đối với Tạp chí điện tử, không nhận các bài viết có nội dung như tin, bài 
phản ánh, phỏng vấn, điều tra... về vụ việc thời sự, chỉ nhận các bài viết mang tính 
nghiên cứu, lý luận, tổng ket thực tiễn. Độ dài không quá 05 kỳ. Trường hợp đặc biệt 
vượt 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

c. Tác phẩm  phát thanh, truyền hình: gửi băng, đĩa ghi tiếng, ghi hình (ổ 
cứng ghi tiếng, USB) có lời viết và lời bình in trên giấy A4 kèm ủvcođưòng ỉữĩk tác 
phẩm- trên trang điện tử  của-đài'. Tác phầm phát thanh và truyền hĩnh có độ dầi 
không quá 9-0 phúưtác pham. Trường, hợp 'đặc biệt vượt 05 kỳ hoặc hình thức thể. 
hiện mới, Ban Tổ chức Giai'sẽ xem xét cụ thể.

íl Tác phẩm  ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn, ảnh nhóm hoặc phóng sự ảnh. 
Không xét ảnh ghép, ảnh-chế bản ừên máy v ĩ tính. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự 
ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ẵnh, chi tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng 
sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cung thời điểm xuất bản 
-(đối vởi báo điện tử).

e. K hôngxét cảc tác phẩm mang tính hư cấu: thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu 
chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh.

g. Ban Tổ chức không trả lại tảcphẩm dự Giải vấ được quyền sử  dụng tác 
phẩm đoạt giải để  tuyên truyền.

n. ĐIỀU KIỆN Đự GIẢI
- Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đ ại đoàn kết toàn dân tộc” lần 

thứ XV, năm 2021 - 2022 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí 
trong nước sử dụng kể từ ngày 21/9/2020 đến 20/9/2022.

- Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 05 tác phẩm dự Giải phù hợp với 
yêu càu và điều kiện đã nêu. số  tác giả của một nhóm không quá 07 người.

- Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ờ các cuộc 
thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo 
chí “Vì sự nghiệp Đại-đoàn kết toàn dân tộc“ nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc 
thi do đơn vị nào tổ chức.
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III. ĐỎI TƯỢNG Dự GIẢI
- Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác 

viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn bảo chí trong nước và kiều bào ta ở 
nước ngoài cỏ tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự Giải.

- Các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo,_ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc, tổ 
chức thành viên các Gấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội 
viên, đơn vị thành viên tham dự Giải.

- Thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức không gửi tac phẩm tham dự Giải.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẢM Dự GIẢI
1. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn 

dân tộc " lần thứ XV, năm 2021 - 2022 từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 20/9/2022 
(tính theo dấu-bưu điện).

2. Địa chi nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn 
dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 XÙI gửi về: BagTồ chức Giải báo chí “Vì 
sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan ủy ban Trung ương Mặt trâu Tổ 
quốc Việt Nam, số 46 - Tràng Thi -  Hoàn Kiếm - Hà Nội.

V. GIẢI THƯỞNG
- Kễt quả Giải báo chí “Vì sự  nghiệp Đại đoàn kết toàn dấn tộc” lần thứ XV, 

năm 2021 - 2022 được công bố và trao Giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống M ặt trận Tồ quốc Việt 
Nam (18/11/2022) gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức 
thưởng: Giải Đặc biệttrị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 
triệu đồng; giải c  trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.

Thể lệ này được thông báo rộng rãi fren các phương tiện thông tin đại chúng, 
trên các báo, tạp chí và Trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam: 
http://www.hoinhabaovietnam.vn; Trang thông tin điện tử của ủ y  ban Trung ương 
Mặt trận Tồ quốc Việt Nam: http://www.matfran.org.vn

Nơi nhân:
- Ban TT Ưỷ ban TWMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giảo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truy en thông;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam;
- Ban TT Uỷ ban MTTQ các tính, thành phố;
- Các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương;
- Các báo, đài PT-TH các tỉnh, thành phố;
- Lưu VP, Ban Tuyên giáo.

Phùng Khánh Tài
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