
BAN TO CII(JC CONG HOA xA HOI CIII] NGHIA VIT NAM 
GIAI BAO CFII TOAN QUOC PHONG, Dôc lap - Tir do - Hanh phüc 
CHONG TRAM NHCNG, TIEU cuc 

S& O,L /TL-BTC 

THE L 

Giãi Báo chI toàn quc phông, chng tham nhüng, tiêu cisc 
lan thfr ttr, nàm 2022 - 2023 

- Can cr Lut Phông, chng tham nhüng näm 2018; 

- Can c1r Nghj quyt Hi ngh 1n thir tu, Ban Chp hành Trung ircing Dâng 
(khóa XII) v "Tang cixô'ng xây drng, chinh dn Dáng; ngän ch.n, dy lüi sr suy 
thoái v tu tuâng chInh trj, dao  dirc, 1i sng, nhüng biu hin "tir din bin", "tir 
chuyn hóa" trongni b; 

- Can cir Kt 1u.n sé, 21-KL/TW ngày 25/10/202 1 cüa Ban Chp hành Trung 
uo'ng v d.y manh xây dung, chinh dn Dáng và h thng chInh trj; kiên quyt ngàn 
chn, dy lüi, xà 1 nghiêm can b, dáng viên suy thoái v ti.r tuing chInh trj, dao 
drc, 1i sang, biu hin "tir din bin", "tir chuyn boa"; Quy djnh s 37-QD/TW 
ngày 25/10/2021 cüa Ban Chip hành Trung ucmg "v nhQng diu dàng viên không 
duçic lam"; K& 1u.n s6 12-KL/TW ngày 06/4/2022 cüa B ChInh trj v tip tc tang 
cuà'ng sir lãnb dao cüa Dáng di vói cong tác phông, cMng tham nhüng, tiêu clrc; 

- Can ci Quy ch hoat dng cUa Uy ban, Doàn Chü tjch, Ban Thu&ng tr1rc 
Uy ban Trung uang Mt tran  T quc Vit Nam Khóa IX, nhim k' 2019 — 2024, 
(ban hành kern theo Quyt djnh s 50/QD-MTTW, ngày 30/12/2019 cüa Uy ban 
Trung uo'ng Mt tr.n T quc Vit Nam); 

- Can cr Quy ch giám sat và phán bin xâ hi cüa Mt trn T qu& Vit 
Nam và các doàn th chInh trj - xã hi (ban hành kern theo Quyt djnh s 217-
QD/TW, ngày 12/12/2013 cüa B ChInh trj ban hãnh Quy ch giám sat và phán bin 
xã hOi  cüa Mt trn T quc Vit Nam và các doàn th chInh trj - xã hi); 

- Can cir Quy djnh v vic v vic Mt trn T quc Vit Narn, các doàn th 
chInh tr - xã hi và nhân dan tham gia gop xây dirng Dâng, xây dmg chInh quyn 
(ban hành kern theo Quy& djnh 218-QD/TW ngày 12/12/20 13 cüa B ChInh trj ban 
hành quy dnh v vic Mt trn T quc Vit Nam, các doàn th chInh trj - xã hQi và 
nhan dan tham gia gop xây drng Dâng, xây drng chinh quyn); 

- Can ci'r Quy djnh so 124-QD/TW ngày 02/02/2018 cüa Ban BI thu Trung 
uang Dáng v giám sat c1ia Mt trn T quc Vit Nam, các th chtrc chInh tr — xã 
hi và nhân dan d& vâi vic tu duöiig, rèn 1uyn do dirc, li sting cüa ngui dirng 
du, can b chü ch& vâ can b, dãng viên; 
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Nh6 phát huy vai trô giám sat cüa Mat trn T quc, các t chüc chInh trj - 
xa hi; phát huy vai trô cüa nhân dan và các phuong tin thông tin di chüng trong 
cuc dâu tranh phông, chông tham nhQng, tiêu c1rc; dy mnh cong tác tuyên truyn, 
cô vu, dng viên các tang 1cp nhãn dan tich crc tham gia phông, chng tham nhüng, 
tiêu c1rc, 

Ban Thutmg trirc Uy ban Trung rnng Mt trn T quc Vit Nam, Hi Nhà 

báo Vit Nam, Dài Truyên hinh Vit Nam phôi hçip to chirc Giâi báo chi toàn quc 
phông, chông tham nhflng, tiêu circ lan thr tu, 11am 2022 — 2023. Th l Giãi ducic 
quy djnh nhi.r sau: 

I. NOT DUNG VA YEU CAU 

1. Ni dung 

Tác phm tham di.r Giái cn dáp irng các ni dung sau: 

a. Ph bin, tuyên truyn k& qua t chi'rc trin khai thirc hin các chi:i tru'cmg, 
dthng 1i cüa Dáng, chInh sách và pháp lut cüa Nhà nixOc v cong tác d.0 tranh 
phông, chng tham nhüng, tiêu crc, lang phi. 

b. Phát hin, du tranh, len an nh&ng hiên tuçing, hânh vi tham nhüng, tiêu 
clrc, lang phi; d.0 tranh, len an các biu hin be phái, cic b dja phuang và "lçii 
ich nhóm", suy thoái v tu tu&ng chInh trj, dao dIrc, li sang. 

c. Phân ánh cong tác d.0 tranh phông, chng tham nhung cã khu virc ngoâi 

Nha nizàc; xây drng van hóa tit kim, không tham nhung, tiéu circ trong can b, 
dãng viên, cong chirc, viên chirc và nhân dan. 

d. Phân ánh vai trô cüa M.t trn T quc Vit Nam và các th chi'rc chInh trj - 
xã hi, báo chI vâ nhân dan trong du tranh phông, chng tham nhung, tiêu circ. 

xut các giãi pháp hoàn thin co ch giám sat cüa M.t trn T quc, doân th và 
nhân dan di v&i cong tác phông, chng tham n.hüng, lang phi, tiêu circ. 

d. Phát hin, giài thiu, tuyên truyn nh&ng din hInh tiên tin, nhing kinh 
nghim hay, nhUng thành tiru, kt qua, nhüng cách lam có hiu qua c1ia cac co quan 

Trung uang, các dja phucrng, co s& trong du tranh phông, chng tham nhfing, tiêu 

crc, lang phi và xay dirng van hóa tit kim, không tham nhUng, tiêu circ trong can 
b, dãng viên, cong chirc, viên chirc và nhân dan. 

e. Ghi nhn, biu dung, c vu các gucrng d.0 tranh vOi tham nhüng, tiéu cçrc, 
lang phi; Báo v ngi.thi phát hin, t giác, du tranh chng tham nhung, tiêu crc, 
lang phi. 

g. Phãn ánh nhüng kho khàn, thách thtrc và djnh huâng cüa cOng tác du 
tranh phông, chng tham nhüng, tiéu circ, lang phi, m rng dan chü, cong khai, 
minh bach. 
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a h. Phát hiên, phán ánh nhcrng chü tnrcrng, chInh sách và quy dnh hin hành 
con chua dy dü, chixa phü hop, d phát sinh các hành vi tham nhüng, tiêu crc, 
kin nghj vOi co quan có thm quyn hoàn thin th ch v quãn l kinh t - xã 
hôi, si'ra di, b sung chInh sách, pháp lut nhm ngän chn hiu qua han nüa the 
hành vi tham nhung, tiêu circ. 

2. Yêu cu di vó'i tác phm báo chI tham diy Giãi 

- Các loai hInh báo chI tham dir Giâi bao gm: báo in, báo din ti:r, phát thanh, 
truyên hinh. 

- Các th loi: bài nghiên ciru, phàn ánh, phOng vn, ghi chép, phóng sçr, 
phim tài lieu, bàn tin, chuyén d, chuyên mitc, t9a dam, diu tra, k sir, bInh 1un, 
chuyén lun, san phm báo chI da phuong tin (không nh.n các video clip trên 
báo diên tir). 

- Tác phm ctiicyc xét trao Giâi phái dam bào tinh chân thirc, khách quan, 
•chInh xác, do tInh thuy& phiic, djnh hixdrng dir luan cao; có tác dng tIch crc phiic 
vi cong tác du tranh phOng, chng tham nhüng, tiêu crc dixac dàng, phát trén các 
loai hInh báo chi (báo in, báo din tr, phát thanh, truyn hInh...) do co quan Nhà 
nuOc có thm quyn cp phép và bào dam diing quy djnh v thai gian däng, phát cüa 
Ban T chirc Giái. 

3. Môt s vn d cn liru 

a. The phm bdo in: g1ri nguyen bàn gc hoc photocopy (05 ban), ghi rO ten 
báo và th&i gian däng tài (khong nh.n tác phm dánh may li). D& vâi Tp chI in, 
không nhn các bài vi& có ni dung nhu tin, bài phân ánh, phóng vn, diu tra.. . v 
vu vic thi sir, chi nhân các bài vit mang tInh nghiên c(ru, l lun, tng kt thçrc 
tin. Do dài mi tác phm không qua 5 kS'. 

b. TácphiLcn báo din tfr: in trên giy kh A4 tr giao din din tir (05 bàn), 
ghi rô ten báo, thii gian dãng tãi, kern theo di.xO'ng link tác phm (không nh.n tác 
ph.m dánh may li). Di vó'i tp chI din tü, không nhn các bài vit có nQi dung 
nhix tin, bài phãn ánh, phOng vn, diu tra.. .v vii vic thi slr, chi nhn các bài 
vMt mang tInh nghiên ct'ru, l lun, tng kt thirc tin. D dài rni tác phâm 
không qua 5 kr. 

c. Tác phm phát thanh: ghi file tác phm len dia CD/USB/è cl'rng, ghi rO ten 
don vj, ten tác phrn, tác giâ, th loai, thii hiçmg và thOi gian phát song, kern theo 
van bàn phn 1i bInh trên giy A4 (05 bàn) và dithng link tác phm trên trang din 
tà cña dài. Tác phm phát thanh có d dài không qua 60 phüt. 

d. Tácphm truyn hlnh: ghi file tác phm len dTa DVD/LJSB/ ci.'rng, ghi rO 
ten don vj, ten tác ph.m, tác già, th loi, th&i luçmg và thi gian phát song, kern 
theo van bàn ph.n lO'i bInh trên giy A4 (05 bàn) vâ ththng link tác phm trên trang 
diên tir cUa dài. Tác phm truyn hInh có d dài khOng qua 90 phüt. 
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d. Không xét các tác phm mang tInh hi.r cu (tha, tranh ye, tiu ph.m, câu 
chuyn van nghê, kjch truyn thanh). 

e. Các tác phm gui tham dir Giâi ghi rô dâ däng, phát song trén ca quan báo, 
dài, coxac nh&.n cüa cci quan báo chI kern môt bàn giOi thiu khái quát v tác phm. 
Ban To chüc không trá 1i tác ph.m dir giài và thrçc quyn sir ding các tác ph.m 
doat giài d phçic v ho.t dng tuyên truyn. 

II. DIEU KIEN DL GIAI 

- Tác phm dir Giâi phãi là các tác phm dixçic các Co quan thông tn báo clii 
trong mróc sà di1ng k t1r ngày 13/11/2 021 dn 31/8/2023. 

- Không nhân các tác phm dã doat Giãi báo chI quc gia; nhng tác phm 
dã di.rcic trao thu&ng i các giâi báo chI Trung 'irong và dja phtrong duçc quyn 
tham dir Giâi nhung phâi ghi rö mirc giái cia doat, thông tin v dan v, thai gian t 
chirc Giãi. 

- Tác phm tham dir giãi phái duoc th hin b.ng ting Vit. 

- Ban T chirc không chju trách nhim v bàn quyn tác già. 

III. DOI TIfQNG DIX GlAd 

- Tt cã các nhà báo chuyên nghiêp hoc các cong tác viên, thông tin viên cüa 
các cci quan thông thn báo chi, kiu bào ta r ni.rc ngoài cO tác phm báo chI vii ni 
dung nêu trên, dirçc däng, phát trong thri gian nêu mic II trên các piurcing tin 
thông tin dai chüng do co quan Nhà rnr9c cO thm quyn cp phép du có th g1ri tác 
phm tham dir Gi4i. 

- Mi tác giâ, nhóm tác giã duioc gi:ri th cia 05 tác phm, phii hçp v6i yêu cu 
và diu kin cia nêu. S tác già thj cia mt nhóm không qua 07 ngrii. 

- Các co quan báo chi, các c.p Hôi Nha báo, Uy ban M.t trn T quc các cp 
tao diu kin dng viên, khuyn khIch phóng vién, hi viên, don vj thành viên tIch 
crc gui tác phm tham dir Giãi. 

- Thành viên Hi dng giám khâo và Ban Chi dao, Ban T chuc Giãi không 
gui tác phm dir Giãi. 

IV. THOI GIAN VA DIA CHI NHAN TAC PHAM DI GIAI 

1. Thri gian 

- ThcM gian tip nh.n tác phm: tir ngày phát dng dn ngày 31/8/2 023 (tInh 
theo dd'u bu'u diên). 

- L tng k& và trao Giãi: t chirc tai Cung Van hóa Lao dng Hthi nghj Vit 
- Xô, thành ph Ha Nôi vào dAu tháng 11 nAm 2023 nhân djp K nim 93 nàm 
ngày thành lap Mat trân Dan tc Thng nht Vit Nam — Ngày truyn thông Mt 
trn T quc Vit Nam (18/11/1930 — 18/1 1/2023) và duçic Truyn hInh tr1rc tiêp 
trên kênh VTV1, Dài Truyn hInh Vit Nam. 
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TM. BAN TO CHUC 
TRUNG BAN 

- Tác phm báo chI dir Giâi có th glri qua các cc quan báo chI, các cp Hi nhà 
báo hoac gri trrc tip tci Ban T cht'rc Giâi. 

2. Dja chi nhn tác phm 

a. Ban Tuyên giáo Ca quan Uy ban Trung uctng Mt tr.n T quc Vit Nam: S 
46 Tràng Thi, Hoàn Kim, Ha Ni; Din thoai lien h: 024.3928740 1 & 
098.5802.555 (ong Vu DInh Long, Phó Trithng ban). 

b. Ban Nghip v11, Hi Nba báo Vit Nam: S 59 L Thai T, Ha Ni; Din 
thoai liênhê: 024.3935 1071 & 0912995895 (ông Trn Thai Scm, Phó Tru&ng ban). 

Ngoài bI thu ghi rö: Tác phm dir Giái báo chI toân phông, chéng tham nh11ng, 
tiêu circ 1n th 4, nàm 2022 — 2023. Tác phm cn ghi rö but danh (nu co), dja chi, 
din thoai, email... cUa tác giã. Ban To chi'rc Giãi không chju trách nhim nu h so 
tham dir giãi bj tht lc hoc hu hông do 1i cüa bu'u din. 

V. GIAI THIfONG 

- Ccx cu giâi thurng gm: Giâi D.c bit, A, B, C và Khuyn khIch cho các lo?i 
hInh báo chI. Trong do: Giâi d.c bit 100 triu dng; giãi A mi giãi 50 triu dng; 
giái B mi giãi 30 triu dng; giái C mi giái 20 triu; giái Khuyn khIch mi giâi 
10 triu dng. 

- Ban T ch(rc Giâi sê có hmnh thxc khen thithng mt s ccx quan báo chI, Hi 
nba báo a Trung uong và da phuang có nhiu tác phm, tác giâi tham gia vâ doat 
giãi; vinh danh nhn 4t tiêu biu trong tác phm doat giãi cao (nu co). 

- Th l nay ducxc thông báo rng rãi trên các phuong tin thông tin d.i chüng; 
trên Báo D.i doan kt, T?p chI M.t trn và trén Trang thông tin din tir cUa Uy ban 
Trung uong Mt trn T quc Vit Nam http://www.mattran.org.vn  và Trang thông 
tin diên tCr cüa Hôi Nba báo Viêt Nam: http://www.hoinhabaovjetnamvn• Báo Din 
tir Dâi Truyn hmnh Vit Nam: http://vtv.vn  

Nc'inhân: 
- Die Chü tich UBTWMTTQ\TN (dé b/c); 
- Ban Ni chInh Trung u'crng (dé b/c); 
- Ban Tuyên giáo Trung i.rong (dé b/c); 
- B Thông tin vl Truyên thông (de p/h); 
- Die PCT-TTK UBTWMTTQVN (de b/c); 
- Chü tich HNBVN vi TOO DTI-WN (d b/c); 
- Các d/c trong Ban Chi dao,  Ban To chtrc Gui; 
- Các d/c PCT UBTWMTTQVN; 
- Các d/e PCT HNBVN, Phó TGD DTHVN; 
- Các ban, don vi thuc UBTWMTI'QVN, HNBVN; DTHVN; 
- Cic co quan báo chi, cic cap HNBVN, MTT'Q các cap; 
- Li.ru VP, Ban Nghip vi HNBVN; Ban Tuyên giáo 
MTTW. 

Phàng Khánh Tài 
Phó Chü tich UBTW MTTQ Viêt Nam 
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