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KÉ HOẠCH
Tô chức Giải báo chí về xây dựng Đảng
(Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhàm tiếp tục phát huy
những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin,
tuyên truyền vê xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Ke hoạch tô chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải
Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thê như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẢU
1. Mục đích
- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng
trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước và của tỉnh; góp phân nâng cao
nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đôi với công tác xây
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
- Cồ vũ đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh quyêt
tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào
cuộc sống; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung
ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) vê xây dựng và chỉnh
đôn Đảng; góp phân tuyên truyên thặt tôt công tác chuân bị và tô chức thành công
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Động viên, khuyến khích, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lóp
Nhân dân; đội ngũ phóng viên, nhà báo tham gia viết, sáng tạo các tác phấm báo chí
về xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên
truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các phương tiện thông
tin đại chúng; tăng cường công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biên", "tự chuyên hóa" trong nội bộ, góp
phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng
trong sạch, vững mạnh.
- Góp phần tăng cường đấu tranh, phản bác lại các quan điêm sai trái, luận điệu
xuyên tạc của các thê lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chăc nên tảng tư tưởng
của Đảng.
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2. Yêu cầu
- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác xây dựng Đảng để
tôn vinh, tuyên truyền, biểu dương các tác giả, tác phâm và tập thê, cá nhân tiêu biêu.
- Tổ chức và phát động tham gia Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm
2021 bảo đảm sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn
tỉnh tham gia; nòng cốt là đội ngũ phóng viên của Trung tâm Truyền thông tỉnh, các
trung tâm truyền thông và vãn hóa cấp huyện. Thu hút tối đa sự quan tâm của các cơ
quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương nghiên cứu, tìm hiêu,
khai thác các thành tựu, kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng của tỉnh để có
nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải.
- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện
thông tin đại chúng của tỉnh theo hướng kết hợp giữa "xây" và "chống", trong đó lấy
"xây" là chiến lược cơ bản, lâu dài, lấy "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.
Thực hiện tốt phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu",
qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.
II- NỘI DƯNG
1. Tên giải thưởng: Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh
Quảng Ninh năm 2021.
2. Đơn vị chủ trì tổ chức Giải: Tỉnh ủy Quảng Ninh.
3. Cơ quan thường trực Giải: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.
4. Đối tượng tham gia

- về tác giả: Mọi công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí phản ánh về công tác
xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Ninh. Tác giả tham gia Giải không trong thời gian
vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không
vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.
- về tác phắm: Là các tác phâm báo chí thuộc tât cả các loại hình: báo in, báo
điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí (Không nhận các tác phắm đã đoạt giải
Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương).
5. Nội dung triển khai
Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phấm báo chí
xuất sắc viêt vê công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tô chức,
đạo đức; thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, đối ngoại,
phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh... với những nội dung trọng tâm về công tác triển
khai đưa Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quôc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XY, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào
cuộc sống; những điếm mới, sáng tạo, đột phá trong công tác xây dựng Đảng của
tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025; sự chủ động, sáng tạo, tiên phong của tỉnh
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Quảng Ninh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII, các Nghị quyết TW 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính
trị khóa XII; kết quả nổi bật trong triền khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong các nhiệm kỳ 2015 - 2020
và 2020 - 2025; việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy
"về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực
hiện tinh giản bộ máy, biên chê" găn với Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày
05/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội
nghị TW 6 khóa XII; những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá
nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu sau 5
năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh
khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng từ tỉnh
đến cơ sở...
Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa,
được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin,
tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và đã được đăng, phát trên các loại hình
báo chí được cơ quan Nhà nước có thâm quyên câp phép.
- Giải cũng tôn vinh các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, ban tuyên giáo,
tuyên huấn, ban tồ chức cấp ủy tiêu biểu trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về
công tác xây dựng Đảng và tồ chức Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn tỉnh.
m- TIÉN Độ TRIỂN KHAI THựC HIỆN
1. Tác phẩm tham dự Giải: Bao gồm các tác phẩm có thời gian được in, đăng
tải, phát sóng tính từ ngày 01/11/2020 đến ngày 10/10/2021.
2. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải: Thời gian nhặn tác phầm tham gia dự
thi: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 11/10/2021 (theo dấu hưu điện).
3. Địa chỉ nhận hồ sơ tham dự Giải: Cơ quan thường trực tổ chức Giải: Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, tầng 6, trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn
Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại:
080.33230 - 080.33182.
4. Xét chọn và công bố, trao Giải
- Vòng sơ khảo và chung khảo các tác phẩm báo chí được tiến hành từ ngày
15/10/2021 đến ngày 25/10/2021. Các tác phẩm báo chí đã gửi tham dự Giải đảm
bảo theo đúng quy định sẽ được Hội đồng chấm Giải đánh giá, thẩm định, lựa chọn
các tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tồ chức, Ban Chỉ đạo Giải quyết định các tác
giả, nhóm tác giả có tác phằm đạt Giải. Ban Tổ chức Giải đề xuất Thường trực Tinh
ủy khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ
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đạo, tồ chức và tham gia Giải. Căn cứ đề xuất của Ban Tổ chức Giải, Ban Chỉ đạo
Giải sẽ lựa chọn, gửi các tác phẩm xuất sắc nhất tham dự Giải Báo chí toàn quốc về
xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.
- Lễ công bố và trao Giải được tổ chức cùng hội nghị tổng kết ngàrứi Tuyên
giáo năm 2021.

rv- BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỎ CHỨC GIẢI
1. Ban Chỉ đạo Giải
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành
viên gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh
ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh.
2. Ban Tổ chức Giải
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Tổ chức Giải; các
thành viên gồm một số đồng chí lãnh đạo, phòng, đơn vị chuyên môn thuộc các ban
xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, một số sở, ngành liên quan.
Ban Tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá
trình hoạt động.
V- GIẢI THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưỏng

- về tác phẩm: Giải thưởng được trao cho các tác phấm xuât săc thuộc các thê loại
báo chí với số lượng 01 giải Đặc biệt, 03 giải A, 05 Giải B; 07 Giải C; 10 giải Khuyến
khích. Ngoài ra, Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng
Ninh năm 2021 có một số giải: Giải tác phấm xuất săc về bảo vệ nên tảng tư tưởng
của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Giá trị giải thưỏng
- Giải Đặc biệt: 30.000.000 đồng.
- Giải A: 10.000.000 đồng/giải.
- Giải B: 7.500.000 đồng/giải.
- Giải C: 5.000.000 đồng/giải.
- Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 5.000.000
đồng/giải.
- Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 5.000.000 đồng/giải.
- Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải.
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- Những tác phâm đoạt giải A, B,

c, đông thời là tác phâm xuất sắc nhất thuộc

2 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy ở mức
cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 2.000.000 đồng.
- Các tác phâm lọt vào vòng chung khảo nhưng không đoạt giải: 1.500.000
đồng/tác phẩm.
3. Hình thức khen thưởng
- Đối với tác giả, tác phâm đạt giải: Tặng tiên thưởng, Giấy chứng nhận của
Ban Tổ chức Giải kèm theo biểu trưng Giải.
- Đối với tác giả có tác phẩm vào Chung khảo: Tặng tiền thưởng, Giấy chứng
nhận tác phẩm vào vòng Chung khảo của Ban Tồ chức Giải.
- Đối với các tập thể có thành tích xuất sắc, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét, trình
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen (không quá 05 tập thể) cho các cơ quan báo
chí, cấp hội nhà báo, cơ quan tham mưu giúp việc câp ủy, các câp ủy và tô chức đảng
tiêu biểu.
4. Kinh phí khen thưởng: Từ nguồn tài chính Đảng của Tỉnh ủy.
VI- TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
Mặt trận Tồ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành: (1) Phải xác
định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng góp phần tăng cường xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh để tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, vận động triển
khai sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm
2021 và Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 của Trung ương. (2) cổ vũ, động
viên, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng
viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lóp Nhân dân, nhất là đội ngũ phóng viên, nhà
báo tích cực hưởng ứng tham gia Giải.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Là cơ quan Thường trực tổ chức Giải, chịu trách
nhiệm: (ỉ) Chủ trì phát động triền khai hưởng ứng Giải. (2) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn
đốc việc triển khai, hưởng ứng Giải ở các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
tỉnh. (3) Tham mưu ban hành Ke hoạch kèm theo Thể lệ Giải và Quyết định thành
lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng chấm Giải. (4) Chủ trì tổ chức xét, chấm
vòng sơ khảo, chung khảo; đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo lựa chọn các tác phẩm
báo chí xuất sắc nhất gửi tham dự Giải Búa liềm vàng Trung ương. (5) Chỉ đạo, định
hướng tuyên truyền, thông tin về Giải bằng nhiều hình thức để thu hút sự tham gia
của đông đảo đội ngũ phóng viên, nhà báo của Trung tâm Truyền thông tỉnh; các hội
viên, văn, nghệ sĩ các hội, chi hội trên địa bàn tỉnh; đội ngũ phóng viên, nhà báo các
cơ quan báo chí Trung ương có họp tác truyền thông với tỉnh, có văn phòng đại diện,
phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. (6) Chỉ đạo, định hướng hệ thống ban tuyên
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giáo các cấp, Trung tâm Truyền thông tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên
truyền đồng bộ, sâu rộng, phong phú, sinh động về công tác xây dựng Đảng đê có
nhiều tác phẩm chất lượng tham dự Giải. (7) Phối họp với Văn phòng Tỉnh ủy lập
dự toán kinh phí tổ chức Giải; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu
tồ chức lễ công bố và trao Giải.
3. Ban Tồ chức Tỉnh ủy: (1) Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, Trung tâm
Truyền thông tỉnh về nội dung, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây
dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. (2) Phối họp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
theo dõi, đôn đốc, triển khai việc hưởng ứng tham gia Giải trên địa bàn tỉnh. (3) Hướng
dẫn, gợi ý những nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nồi bật trong công tác xây dựng
Đảng của tỉnh để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác, sáng tạo
các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
(4) Chủ động cung cấp thông tin về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; các tổ
chức, cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; các gương tập thế, cá nhân điên
hình, tiên tiến; các giải pháp, cách làm hiệu quả; gợi ý những nội dung mới, vấn đề
khó... trong công tác xây dựng Đảng ở tỉnh và các địa phương, đơn vị; tạo điều kiện
để phóng viên, cộng tác viên báo chí viết, sáng tác, sáng tạo tác phâm tham dự Giải.
4. Trung tâm Truyền thông tỉnh: (1) Phối họp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát động, tố chức trien khai hưởng ứng Giải. (2) Xây dựng chương trình, kê hoạch
tuyên truyền đồng bộ, sinh động, phong phú, sâu sắc về công tác xây dựng Đảng
trên các ấn phấm của Trung tâm; bố trí tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền,
thông tin thường xuyên, họp lý về Ke hoạch tổ chức, thể lệ và các thông tin liên quan
về Giải Búa liềm vàng của Trung ương, của Tỉnh ủy đến các cơ quan, đơn vị, địa
phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh để hưởng ứng tham gia.
(3) Quán triệt, phân công, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, phóng
viên của Trung tâm Truyền thông tỉnh tham gia hưởng ứng Giải với các tác phẩm
được đầu tư công phu, tâm huyết, có chât lượng tốt, mang tính thời sự, gắn với thực
tiễn xây dựng Đảng ở Quảng Ninh; tiếp tục đối mới về nội dung, phương thức tuyên
truyền về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chât lượng, hiệu quả các chuyên trang,
chuyên mục vê xây dựng Đảng trên các hạ tâng thông tin của Trung tâm. (4) Hướng
dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên của các trung tâm truyền thông và
văn hóa cấp huyện; đoàn viên, hội viên các hội, chi hội trên địa bàn tỉnh trong quá
trình tham dự Giải.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: (1) Phối họp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
đây mạnh công tác thông tin, truyên thông về Giải; phối họp với các cơ quan báo chí
Trung ương có họp tác truyền thông với tỉnh, các cơ quan báo chí có văn phòng đại
diện, phóng viên thường trú trên địa bàn Tỉnh đầy mạnh cồng tác tuyên truyền về
kết quả công tác xây dựng Đảng của Tỉnh và có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc gia
dự Giải. (2) Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng chấm Giải.
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6. Hội Nhà báo tỉnh: (1) Chủ trì, phối họp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong
việc tham mưu các nội dung liên quan đên nội dung, chuyên môn cuộc thi như thê lệ,
quy chế chấm Giải, thành lập Hội đồng chấm Giải. (2) Tăng cường thông tin, tuyên
truyền sâu rộng trong hội viên vê mục đích, ý nghĩa, tâm quan trọng của Giải; cô vũ,
động viên đội ngũ phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia. (3) Hướng
dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên của các trung tâm truyền thông và
văn hóa cấp huyện, đoàn viên, hội viên các hội, chi hội trên địa bàn tỉnh trong quá
trình tham dự Giải.
7. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: Chỉ đạo các chi hội, liên chi hội; các hội
văn học nghệ thuật cấp huyện trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền
sâu rộng trong hội viên vê mục đích, ý nghĩa, tâm quan trọng của Giải; cô vũ, động
viên đội ngũ hội viên, các văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh tích cực, sôi nôi, hào hứng
sáng tác, sáng tạo tác phâm tham dự Giải.
8. Văn phòng Tỉnh ủy: Chủ trì, phối họp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm
định dự toán kinh phí tô chức Giải.
Nơi nhân:
- Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung
ương {để báo cáo),
- Thường trực TƯ, HĐND, ƯBND tỉnh,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- MTTQ, các tồ chức chính trị - xã hội tỉnh và các
ban, sở, ngành,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Trung tâm Truyền thông tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lim VPTƯ, BTGTƯ.

T Ỉ M BAN THƯỜNG vụ

Ngô Hoàng Ngân

THẺ LỆ
i báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh
(Giải Búa liềm vàng) năm 2021
rềm theo Kế hoạch số 36-KH/TƯ, ngày 02 tháng 3 năm 2021
về to chức Giải báo chí về xây dụng Đảng - Giải Bủa liềm vàng,
tỉnh Quảng Ninh năm 2021).

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi giải thưởng
Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm
2021 là giải thưởng báo chí cấp tỉnh, do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức nhằm tôn
vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng
Đảng của tỉnh Quảng Ninh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc
các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chông
tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Văn hóa - Thông tin
trước đây và Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay cấp phép.
Điều 2. Mục đích, ý nghĩa
- Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên
các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và thu hút sự quan tâm của toàn xã
hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò
của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp
ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong
nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
- Cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh quyết tâm đưa Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào thực
tiễn cuộc sống; quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương,
nghị quyêt các hội nghị khóa XII, khóa XIII của Trung ương; các chỉ thị, nghị quyêt
của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng.

xin,

- Ghi nhận, tôn vinh tác eiả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu
biểu; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động thông tin, tuyên truyên
về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Ninh, qua đó, tạo
hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội;
- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuât săc viêt
về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị của Tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo
hướng kêt họp giữa "xây" và "chông", trong đó lây "xây" là cơ bản, lâu dài, lây
"chống" là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách; góp phần mở rộng tầm nhìn, nâng cao
bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trình độ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ,
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đảng viên, cấp ủy viên, lãnh đạo quản lý các cấp; đối mới phương thức lãnh đạo, nâng
cao năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.
Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Thế lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuấn, điều kiện,
thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục,
Hội đồng chấm Giải, kinh phí và cách thức tố chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng
Nirứi năm 2021
2. Mọi công dân Việt Nam có tác phấm báo chí phù họp với tiêu chí của Giải
đêu có quyền gửi tác phấm tham dự.
3. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải
Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm 2021 phải được đăng, phát trên các loại hình
báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền cấp phép và bảo đảm đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã
hội cao.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH cụ THẾ
Điều 4. Quy định về tác giả, số lưọng tác phẩtn tham dự
1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 01 tác phẩm phù họp với quy
định của Giải đế tham dự (trong đó, mỗi tác giả chỉ được đúng tên 01 tác phẩm và
tham gia 01 nhóm tác giả).
2. Tác giả có tác phâm gửi dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo
đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật
sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.
Điều 5. Tiêu chí tác phẩm xét trao Giải
i. Tiêu chí chung
a) Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm 2021
là nhũng tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch
ra tiếng Việt) đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh,
truyền hình) kể từ ngàỵ 01/11/2020 đến ngày 10/10/2021. 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 Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm 2021
phải là những tác phấm 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 vê công tác xây dựng Đảng tại tỉnh Quảng Ninh và đang được dư luận xã hội
quan tâm; có tính phát hiện, tống 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 của tỉnh.
c) Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương vẫn
được quyền dự Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh nhưng phải ghi rõ mức giải và
thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tồ chức Giải. Không nhận các tác phẩm đã đạt
Giải báo chí quốc gia và các Giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương.
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d) Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao Giải:
- Loại hình: báo in, phát thanh, truyên hình, báo điện tử, ảnh báo chí.
- Thể loại:
+ Báo in: tin, bài phản ánh, phỏng vấn; xã luận, bình luận, chuyên luận; phóng
sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép.
+ Phát thanh: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận; phóng sự,
phóng sự điều tra, bút ký; tọa đàm, chuyên đề phát thanh tông họp.
+ Truyền hình: tin, phóng sự, ký sự; bình luận, giao lưu, tọa đàm; phim tài
liệu truyền hình.
+ Báo điện tử: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực
tuyên; phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép, tác phẩm đa phương tiện.
+ Ảnh báo chí: ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh.
e) Tác phẩm được xét Giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền
kể từ thời điểm công bố.
g) Tác phẩm không được xét:
- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các
thời điềm 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 thâm quyên.
- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện vãn nghệ, phim
truyện...).
2. Tiêu chí riêng đối vói từng thể ioại tác phẩm 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 đê tài.
b) Báo điện tử
- Tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm được viết lần đầu, thực hiện riêng
cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thê hiện được đặc trung
của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phâm 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, vê
cùng một sự kiện, cùng một đề tài.
c) Phát thanh
- Mồi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự (không quá 05 phóng
sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 05 chương trình) vê 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, tiêng động, âm nhạc bảo đảm chât lượng. Thời lượng: tôi
đa 60 phút/tác phẩm.
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d) Truyền hình
- Mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không
quá 05 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 05 chương
trình) về một chủ đề, sự kiện.
- Tác phấm 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.
e) Ánh báo chỉ
Tác phấm 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 nhiêu ảnh, chỉ tuyên chọn mỗi
nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ành, đăng trên cùng một số báo đặc biệt
hoặc cùng một thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
3. Đối vói các tập thể được khen thưởng
Cơ quan, đơn vị được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải đảm
bảo các tiêu chí sau:
- Chủ động, tích cực trong tham mưu triền khai hưởng ứng Giải, tồ chức phát
động Giải tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bài bản, sáng tạo.
- Đạt nhiều kết quả nồi bật trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và
hệ thông chính trị của tỉnh Quảng Ninh.
- Có số tác giả, tác phẩm dự thi trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều nhất.
- Có số lượng tác giả, tác phẩm đoạt Giải trong nhóm nhiều nhất.
Điều 6. Co1 cấu Giải và hình thức khen thưởng
1. Cơ cấu Giải
Giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thề loại
báo chí với số lượng 01 giải Đặc biệt, 03 giải A, 05 giải B, 07 giải
10 giải khuyến
khích. Ngoài ra, Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng
Ninh năm 2021 có một sô giải: Giải tác phấm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

c,

2. Hình thức khen thưởng
Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải và tiền thưởng theo quy định tại
Thể lệ Giải.
3. Giá trị giải thưởng
- Giải đặc biệt: 30.000.000 đồng
- Giải A: 10.000.000 đồng/giải.
- Giải B: 7.500.000 đồng/giải.
- Giải C: 5.000.000 đồng/giải .
- Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 5.000.000
đồng/giải.
- Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 5.000.000 đồng/giải.
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- Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải.

c,

- Những tác phẩm đoạt giải A, B, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc
2 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy ở mức
cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 2.000.000 đồng.
- Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo nhưng không đoạt giải: 1.500.000
đông/tác phâm.
Điều 7. Ban Tổ chức Giải
L Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định
thành lập, có nhiệm vụ thành lập Hội đồng chấm Giải, Tồ Thư ký giúp việc và tổ
chức các hoạt động liên quan đến Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh.
2. Ban Tồ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong
quá trình hoạt động.
3, Ban Tổ chức Giải được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải để phục vụ công
tác tuyên truyền về xây dựng Đảng của tỉnh.
Điều 8. Cơ quan thường trực Giải
Cơ quan thường trực Giải là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, có trách nhiệm:
1. Phối họp với các đơn vị liên quan tồ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn
thực hiện Thể lệ Giải tới các đơn vị, cá nhân liên quan.
2. Đầu mối nhận tác phẩm do các tác giả (hoặc cơ quan, đơn vị) gửi về tham
dự Giải; tập họp, lựa chọn, đề cử các tác phẩm đáp ứng tiêu chí đưa vào xét chọn.
3. Chịu trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất phục vụ quá trình làm việc của
Ban Tổ chức Giải và Hội đồng chấm Giải.
4. Phối họp với các đơn vị tổ chức lễ phát động và lễ trao Giải.
Điều 9. Hội đồng chấm Giải
L Hội đồng chấm Giải bao gồm Hội đồng chung khảo và Hội đồng sơ khảo,
do Trưởng Ban Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan
thường trực Giải.
2. Giúp việc cho Hội đồng chấm Giải có Tổ thư ký giúp việc do Trưởng Ban
Tổ chức Giải ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Giải.
3. Hội đồng chấm Giải xây dựng quy chế chấm Giải phù họp với yêu cầu của
Thể lệ Giải và Luật Báo chí.
Điều 10. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao Giải.
1. Sơ khảo
Các tác phẩm báo chí đã đăng, phát gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được
Hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí
xét trao Giải đưa vào vòng chung khảo; số tác phẩm vào vòng chung khảo chiêm
không quá 45% tổng số tác phẩm tham dự Giải. Trường họp đặc biệt do Chủ tịch
Hội đồng Chung khảo quyết định.
2. Chung khảo
Hội đồng chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng sơ khảo sẽ
tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc trình Ban Tố
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chức Giải để quyết định trao Giải. Việc lựa chọn tác phấm xuât sắc đế trao thưởng
không nhất thiết phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B,
Khuyến khích và
các giải chuyên đề khác theo cơ cấu giải thưởng.

c,

3. Công bố và trao Giải
Lễ công bố kết quả và trao Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh năm 2021
được tô chức cùng với Hội nghị tống kết công tác Tuyên giáo năm 2021.
Điều 11. Kinh phí tồ chửc Giải
1. Kinh phí tổ chức Giải được bố trí từ nguồn ngân sách Đảng năm 2021.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Giải là đơn vị trực tiếp quản
lý và thực hiện việc thu, chi phục vụ công tác tố chức Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng
Ninh năm 2021 theo đúng quy định.
Điều 12. Lập hồ sơ dự Giải
1. về tác giả
Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện
tại, đơn vị công tác, số điện thoại, email.
2. về tác phẩm
a) Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đãng, 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) và bảo đảm
các yêu cầu sau:
- Đối với tác phấm háo ỉn, hảo điện tử: phải là bản in chính hoặc sao chụp từ
báo in, báo điện tử, đảm bảo sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ,
phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khố A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng
phân tiêp nôi. Tác phâm viết băng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch
ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo in và điện tử phải đồng thời gửi fĩle điện tử vào địa
chỉ email: bantuyengiao@quangninh.gov.vn để Ban Tổ chức Giải thuận tiện trong
việc quảng bá các tác phấm.
- Đoi với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa CD hoặc ƯSB, mỗi đĩa
hoặc ƯSB 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
phấm. Nếu là tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.
- Đổi với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DVD hoặc USB,
mỗi đĩa hoặc 0 cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác
phâm, tác giả, thê loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh.
Nêu là truyên hình tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có phụ đề tiếng Việt Khuyến
khích tác phâm dự Giải có chuân kỹ thuật HD.
- Đôi với tác pham ảnh báo chí: Cùng với ảnh được đăng trên báo, tạp chí...
phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18x424 cm (ảnh đơn) và 12x18 cm ( đối
với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc, phải dịch
sang tiếng Việt.
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b) Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy
(bị loại). Ban Tố chức Giải không hoàn trả các tác phấm phạm quy này.
3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phâm
a) Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải có thề nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu
điện về Cơ quan thường trực Giải chậm nhất vào ngày 11/10/2021 (theo dấu bưu điện).
b) Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, tầng 6, trụ
sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ
Long, tỉnh Quảng Ninh.
-Điện thoại: 08033230; 08033182
- Email: btg@quangninh.gov.vn
Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hô sơ tham dự
Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh năm 2021.
Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự Giải bị thất lạc hoặc hư
hỏng do lỗi của bưu điện.
Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
1. Các tổ chức, cá nhân liên quan có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải
và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiêu nại phải ghi
rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan thường trực Giải.
2. Cơ quan thường trực Giải có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển đơn khiếu nại
cho Ban Tổ chức Giải để xem xét, giải quyết. Không xem xét đơn không có tên, địa
chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.
3. Tác phẩm báo chí đạt giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí và
các quy định của Nhà nước có liên quan, Ban Tô chức Giải sẽ thu hôi giải thưởng,
thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

