
TL. BOAN CHU TJCH 
NH VAN PHONG 

guyn Xuân Hung 

TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Bc 1p - Tiy do - H.nh phüc 

SAc2/TLDTG Ha Nç5i, ngày'1tháng 3 nám 2023 
V/vtham gia hung rng Giâi báo chI toàn 
quôc phông, chông tham nhUng, tiêu circ 

lan thir tii, näm 2022-2023 

KInh gui: 
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph 
- Các Cong doàn ngành Trung uang và tuong ducmg, 

Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn; 
- Các co quan báo chI trong h thông Cong doàn. 

Giãi báo chI toàn quc phông, chng tham nhüng, tiêu circ 1n th'ó tu, näm 

2022-2023 do Ban Thuing trirc Uy ban Trung uong Mt trQtn To quc Vit Nam, 

Hôi Nba báo Viêt Nam và Dai Truyn hInh Vit Nam phi hçip t chüc, phát dng 

tr cui näm 2021; thii han  tip nhn tác phm dir thi 31/8/2023 (tinh theo du buu 

din); tng kt và trao giãi dir kin vào tháng 11/2023. 

Thrc hin Cong vAn s6 5966/MTTW-BTC ngày 22/02/2023 cüa Ban To 

chirc GiAi báo chI toàn quc phông, chng tham nhUng, tiêu cçrc 1n thr tu, nAm 

2022-2023, Tng Lien doàn Lao ctng Vit Nam d nghj các Lien doàn Lao dng 

tinh, thành ph, Cong doàn ngành Trung ixong và tuang duo'ng, Cong doàn Tong 

Cong ty tnrc thuc Tng Lien doàn và các co quan báo chI trong h thng Cong 

doàn tuyên truyn, 4n dng can bO,  doAn viên, phóng viên, biên tp viên, nguô'i 

lam báo tham gia huâng i'rng GiAi. Dng thôi xem xét, có hInh thüc dng viên, 

khen thuâng các cá nhân, tp th thuc don vj có tác phm dat  GiAi báo chI nói 

trén. 

Tng Lien doàn gUi kern Th 1 GiAi báo chI toàn quc phông, chng tham 

nhUng, tiêu circ 1n thu tu, nAm 2022-2023. 

Noinhân: 
- Nhu kInh giri; 
-UBTW MTTQ Vit Nam (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Trung ixcing (b/c); 
- Luu: VT, TG. 
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BAN TO CJJ1TC 
GIAI BAO CHt TOAN QUOC PHONG, 
CHONG  ThIAM NHONG, iiU CT1C 

S& QtL iTL-BTC 

cQNG HOA XA )EEQI .CUL NGBIA VIT NAM 
ljôc lap - Tir do - Hanh phüc 

Ha Nç5i, ngày4L tháng £ nám 2022 

TH1L1 S  
Giâi Báo chI toàn quc phông, chng tham nhfing, tiêu cIrc 

In thfr tw, näm. 2022 - 2023 

- Cn cir L4t Phông, chng tham nhiing nm 2018; 

Cn cü Ngh  quy& Hi ngh  thn thi'r tix, Ban Chip hành Trungi.rang Dng 
(khóa Xli) v "Thng ctrôngxy drng, chinh don Dãng; ngn chn, d.y 1Cii sir suy 

• • I - •• A •X .X ,, thoai. ye tur tixong chinh  tq, d.o duc, loi song, nhtrng bieu hien 'tu then bien , 'tr 
chtiyn hóa" trong ni b; 

- Cn cir K& 1un sO 21-KLITW ngày 25/10/2021 cüa Ban Ch.p hnh  Trung 
urung v d.y mnh  xây dung, chinh don Dãng Va h thông chfnhtri;kiên quy& ngn 
chn, dy 1ii, xir 1 nghiêm can b,  ng viên suy thoái v tur turông chfnhtri, dao 
drc, lOi sOng, biu hin din bin", t1j chuyn hoá"; Quy dinh sO 37-QDtJ'W 
ngày 25/10/2021 cüa Ban hnh Trung uo'ng "v nhthag &u dãng viên không 
dugc lam"; K.t lun sO 12-KL/TW ngày 06/4/2022 ca B Chfnh  trj v tip tiic tng 
cithng sur lnh  dao cña Dãng dOi vói cong tác phông, chOng than rthfing, tiêu cl.rc; 

- Cn cir Quy ch hot dng cña Uy ban, Doãn Chfi tjch, Ban Thuè'ng trirc 
Uy ban Trun.g uang M.t trn To quoc Viçt Nan,  Khoa IX, nhiem ky 2019 — 2024, 
(ban hnh  kèin theo Quy& 'dinh sO 50/QD-MTTW, ngày 30/12/2019 c'ã.a Uy ban 
TrnongMttranTO qucVitNan-i); 

- Cn cir Quy ch gthn sat và phãn bin xã hi c1a Mt trn TO quOc Vit 
Nan và cáo doãn thO chfrih  frj - xã hOi  (ban hanh kern theo Quyt CtjiTh  sO 217- 

A P • p QDtI'W, ngay 12/12/20 13 cua B9 Chrnh  tr ban hanh Quy chegiam sat va phan bin 
- A' " A A A S I S IS I - A xa h9]. cua Mat  trn To quoc Vit Narn va cac doan the chinh  tr -.xa h.9i); 

— Cn cur Quy  nh  vvic v vic Mt trn TO quOc Vit Nan, cáo doãn th 
ch{nh  ti4 - x hi và nhn dn than gia gop xy diing Dãng, 

xay drng chfnh quyn 
(ban hnh  kern theb Quy& (tjnh  218-QDTFc\T ngày 12/12/2013 .câa B Chfrih  fri ban 
hrnh  quy tjnh  v vic M.t trn TO quOc Vit Nam, các doãn th chInh tr - x hQi và 
nhân dn thm  gia gOp xây dvng  F)ng, xây dutng chfrh  quyn); 

- Cn cir Quy tnh  sO 124-QD/TW ngày 02/0212018 cM Ban B thu Trung 
uang Dãng v giámsát cña Mt tr1n TO quc Vit Nan, cáo t churc ch{nh  frj — x 
hi và nhk dn  dOi v&i vic tu dung, rèn 1uyn do dirc, lOi song cu:ia ngiiri dthig 
du, can bQ chii eliOt và can hO, dang viên; 
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Nhin phát huy vai trô giána sat cüa Mt trn T quc, cáo t chirc chfnh t4 -: 
•xLliQi;.phat huy val trô cüa nhâu dn và cáo phixang tin thông tin di cháng trong 
• cuOc du tranh pbông, ch&ig tharn nhUng, tiêu cIc; dy mnh cong tác tuyên lruyn, 
o vu, dQng viên c,o tngJâp nhthi dan tIch-cçrc. tham  -gia phông, ch&ig tham rilithig, 
tiêu ciIc, 

Ban Thithng .trirc Uy ban Trung trcing Mt trn T quc Vit Nam; Hi-N1ia - 
baa VitNam, Dài 'fruyn hInh  Vit Nani phi hcrp t chirc Giái báo chI toàn qu&-
phng, chng thain nhthig, ifêu c1rc ln thir ti.r, nna 2022 — 2023. Th l Giâi dixçyc 
quyctnhnhixsau: 

I. NOT DUNG yA Eu CAU 

1.Ni dung 

Tao phna tham dçr Giãi cn dáp ing các ni dung sau; 

a. PM bin, tuyôn truyn k& qua th chirc trin khai thçrc hin các chü trixqng, 
dtr&ng 16i cüa Dang, chInli  sách Va pháp lu.t ciia Nba rnrâc v Cong tác du tranh 
phông, chng tham nhfing, if êu circ, lang phI. 

b. Phát hin, dAu tranh, len an nhthig hin 1ng, hAnhvithain ithOng, tiêu 
circ, lang phi; du trrnih, len an cac bieu hiçn be phai, cc b9 dia phizong va lcn 
fob nhóm", sy thoái v tu tirmg chmnh  trj, 4o dirc, li song. 

P A P A • A. - c. Phan anh  cong tac ctau trnh  phong, chong tharn ohung câ khu vrc ngoai 
• Nba nuóc; xây drng vn hóa ti& kim, khOng tham nhng, lieu cçrc trong. can b, 

ng  viên, cong chirc, viên chirc Va than dn•. 

d. Phâri  ánh yai lrô cüa M.t trn T quc Vit Nam yà cáo t chi'ic chfrih  trj - 
:iii,báohI và nhan dan trong Mn  tranh -phông, cMng t1anrnlien& tiêucirc. fi& 

A • . r a a . p p A A A xuat cac giãa phap hoan. th.içn ca che giam sat cua M.t tr To quo; doan theva 
phn  dan di vói cOng tao phông, chOng tham nhUng, lang phi, tiéu c11c. 

P A • ' P A . A • A d. Phat hiçn, gim thiçu, tuyên truyen nhung then hhih tien ten, nhtmg kinh 
nghirn hay, nhfrng thàrih  tiru, lct qua, nhfrng cách lam co hiu qua cüa các ôa qirnn  

Trung ucrng, cáo da phixcmg, ca si trong du tranh phàng, chng thain nhOng, lieu 
circ, lang phi và xây dimg vn hóa tit kim, kliông tham hhfing, tiêu circ trong can 
b, tAng  viên, cong ohic, viên chrc và nhn  dan. 

e. Ghi nhn, biu duong, c vu các guong du tranh v6 tham nhing, tiêu crc, 
lang phi; Báo v ngthi phat hin, tO giá; dk tranh chóng thain nhfing, tiêu crc, 
lang phi. 

g. Phân Snh  nhthig khó ichan, thách thrc và dith huâng cüa cong táó du 
tranh phông, chOng tham nhthig, tiêu circ, lang phi, ma rng dan chi, cong khai, 
-iñ1nh-bach. 
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h. Phát hin, phãn  nh nhthig chü trurang, chInh sách và quy djnli hin hành 
•côn chixa dy dü, chira phii hqp, d phát snh các hãnh vi tham rththag, tiêu clrc, 
kiên ng v&i Ca quan Co thna quyn hoânthiên th.ch v quáii l kinh t - 
hçi, sira doi, bo sung chinh sach, phap lut nham ngan chn hiu qua han nixa cac 
hnh vi thana nhfing, tiêu circ. 

2. Yen cn Mi vó'i tác phni báo clii thani di1 Giãi 
P P

P P A p - Cac lo?a hinh bao clii. thana dir Giai bao goin: bao in, bao diçn tu, phat thanla, 
truyen hinh  

- Các th lod: bài nghiên ciru, phãn ánh, phOng v.n, ghi chép, phóng s11, 
phirn tàj lieu, ban tin, chuyên d, chuyên mic, tça dim, diu tra, k sir, binh lun, 
chuyên lun, sn phin báo chI da phucrng tin (không nhn các video clip trên 
báo diên tr). 

- T.ácphm thrçxc xét trao Giài phãi dam bão ti'nh chn thirc, khách quan, 
chxácó tinh thuy&.phtic, dnh huâng.du lun cao; cotác dng tIch c1rc plaçi.c 
vçi cong táód.0 tranh phôn, chng thain nhi3ng, tiu crc dixçic dthig, phát trên các 

P 1 r . p •p , p 

lo.i hinh bao clii (bao in, bao din tix, phat thanh, lruyen hinh...) do ca quan Nba 
p p ) p , F . ' . . 'a nircrc co tham quyen cap phep va bao d:ani dung quy dinh ye thai gian clang, phat câa 

Ban T chirc Giái. 

3.Môtshncniirii 

a. Tdc phãin bão in. gui nguyen ban géc ho.c photocopy (05 ban), ghi rö ten 
báo và th&i gian dng tâi (lthOng nhn tác phm dánh 

may li). Di vói T.p chi in, 
không nhn các bài vit cóni dung nh'ir tin, bài phãn ánh, phOng v&a,.diu tra.. 
viii vic th&i sr, chi nhn các bài vit mang tinh nghiên thu, llun, t&ag k& thc 
ti&a. E) dài mi tao phna không qua 5 kSr. 

b. Tdcphm-báo ttin:ti intrCn gty kh A4-ttgiao •din.diêii-tà (05 bãi),. 
ghi rö ten báo, thô'i gian dng tài, kern theo dixô'ng link tác phm (không nhn 4p 

P P A' P 'A A A P '..' P pham danla may 
la'). Doi vcn t.p clii. thçn ttr, khong n.h?n cac ha, viet co nçu dung 

nhu tin, bài phãn nh, phOngvn, diu tra. . .v vi vic thôi sr, chi nhn các bài 
vit mang tInh nghien ctru, l lun, tng kt thc tin. D dài mi tác phm 
không qua 5 k. 

c. Tácphmphdt.than/i: ghi file tác phm len cia CD/LJSBM c(rug, ghi rö ten 
clan vi,  ten tác phni, tác giá, th 

loai, thô'i hrçrng và.thii gian phát song, kern theo 
vn b phn l&i birth trên gthy A4 (05 ban) và ththng link tác phm trén trang din 
ttr cüa dai. Tác phm phát thanh có d dài không 

qua 60 phi'it. 
d. Ta'cphãmtrzyn hInh: ghi  fle tác phArn len cia DVDfLTSB/ cfrng, ghi rô 

ten dan vi,  ten tac tác giá, th loi, thô'i hicrng Va thô'i gian phát song, kern 
theo van ban phan In binh lien giay A4 (05 ban) va d:uang link tac pham lien trang 
din tfr cña dai. Tác phna truyn hlnh có d dài khôiig qua 90 phüt. 
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d. Kiiông xét các tác phm mang tinh  hu cu (tho', tranh v, tiu phm, câu 
chuyn vn ngh, kjch truyn th2nh) 

e. Các tao phm gii tham dr Giái ghi rô dã ding, ph4t song frên co' qwrn  báo, 
di; cóxác rthn  ciia caquar  Mo clii kern rnt bàn giói thiu .khái quát v-tác phm. 
Ban. T chirc không trá li tácphrn dr giài và duqc quyn sir dung cáo tác phin 
do,t giái d phic vi hot dng tuyên truyàn. 

II. DIEU K[$N  DTJ GIAI 

- Tác phm di,r Giãi phi  là cáo tác phrn  thrcic. cáo co' qiian  thong tn báo clil 
trong nuâc s1r diing k tir ngày 13/11/2021 dn 31/8/2023. 

- Không nhn cáo tác phm dot Giài báo clil quc gia; nhing tác phna 
d duçrc trao thtx&ng & cáo giài báo clii Trung uo'ng và 4ja phixong dixçrc quyn 
tham dir Giài nhimg phài ghi  rö rnrc giái dã dot, thông tin v dan vj, th&i gian t 
chirc Giái. 

• - Tác phãm tham d giâi phái dirçrc th hin bang ti&ig Vit. 
A A A P ' - Ban To chuc khong chju frach nbiçrn ye bàn quyen tac gia. 

In. DOI TUQNG DçJ' GIAI 
— P

P S 'A s P Is P A A S - rat ca cac nha bao chuyen nghiçp ho.c oac.cçng tao vien thong tin vien cua 
cáo cci qiin  thông t&i báo cli{, kiu bào ta .& nuâc ngoi có tc phrn Mo clii v&i nii 
dung nêu trén, durcrc ng, phát trong th&i gian nêu & rniic TI tren các phtrang tin 
thông tin i  chi'ing docci qiian Nhà nithc cO thin quyn cp pMp cu có th gi tác 
phki thm  d Giài. 

- Mi tác giá, nhórn tao giá dugc giri tói cIa 05 tác phna, phü hcxp vói yêu cu 
và diu kin cIa nêu.S tao giá thi cIa rnt nhóm không qua 07 ngix&i. 

- Cáo co'.:q11   báo .TTy.bMLiTãqác-thct 
to diàu kin dng viên, khuyn khich phOng viên, hi viên, don v thnh  viên tIch 
crc gC±i tao phm tharn dir Giâi. 

Thãnh viên Hi dng giána khâo và Ban Chi do, an T chüc Giãi không 
gfri tác phin dir Giai. 

IV. ThOL3IAN vA DJA CHI NHLN TAC PHAM DU GIAI 

1.ThMgian 

- Th&i gian ithn tác phrn: t& ngày phát dng 4n ngày 31J8/2023 (tmnh 

theo dAu bwu din). 

- L t&ig kk và trao Giài: t chc ti Gung Van hOa Lao dng Hthi nghj Vit 
-  Xô, tMnh ph Ha NQi vào 'tu  ththig 11 nrn 2023 than d K nirn 93 nm 
ngày thãnh 1pM.t trsi Dan tc Th6ng nht Vit Narn— Ngày-thiyn thAng  Mt 
trn T qac VietNam (18/11/1930 18/1 1/2023) và dixçrc Truyn hlnh trro tip 
trên kênh VTV1, Dài Truyn hinh Vit Nam. 
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IM BÀN TO CH(JC 
TRING I3AN 

- Tác phin báo chI dir Giái có th giri qua các ca quan báo chI, các cp Hi nhà 
báo hoc giri trirc tip t&i Ban T chirc Giâi. 

2. Da clii nhn tác phm 

a. Ban Tuyên giáo ca quan Uy ban Trung .uong M.t trn T quc Vit Nam: S 
46 Tràng Thi, Hoàn Kirn, Ha Ni; Din tho.i lien h: 024.39287401 & 
098.5802.555 (ong Vu E)Inh Long, Phó Tnrng ban). 

b. Ban Nghip viii, Hi Nhà báo Vit Nam: So 59 L Thai TO, Ha Ni; Din 
thoai liênh: 024.39351071 & 0912995895 (ông Tr.n Thai Scm, Phó Tnug ban). 

Ngoâi bI thu ghi rö: Tao phth dr Giái Mo clii toàn phông, chOng thain nhing, 
tiêu crc ln thu 4, nthn 2022 — 2023. Tác phna cn ghi r6 but danh (nu co), dja clii, 
din tho?.i, mai1... cüa tác già. Ban TO chCrc Gin không cl4u trách nliim nu h scm 
tham cIr giã.jb th.t lac ho.c hu hông do li ciXa buu diên. 

V. GIAITHt1ONG 

- Ca c.0 giái thumng gOm: Giãi f)c bit, A, B, C và Khuyn khIch chocác lo.i 
hinh báo clif. Trong do: Giâi 4c bit 100 triu dOng; giài A mi giài 50 triu dOng; 
giãi B mi giâi 30 tiiu dOng; giài C mi giãi 20 triu; giái Khuyn khich mi giái 
10 tnu dông. 

- Ban To chirc Giài s có Hnh thirc khen thu&ng mt sO ca quaii báo clii, Hi 
nhà báo 0 Trung uang và da phuang Co nhiu tác phna, tao gin tham gia Va doat 
giãi; vinh dRnh  nhãri 4t tiêu biu trong tao phn doat giäi cao (nu co). 

- Th l nay ducmc thông báo rng rãi.trên cáo phuang tin thông tin 41 cháng; 
A •

A '. A A tren Bao D?1  doan ket, Tp chi Mt trn va tren Trang thong tin thçn ttx cua Uy ban 
Trung ucng M.t tr(mn TO quOc Vit Nim  http://www.mattran.org.vn  và Trang thông 
tin diên ffr c1ia Hôi Nlià báo Viêt Nani: http://www.hoinhabaovjetnamvn; Báo Diên 
tir DàiTmynlinh Viêt Nain:http:iivty.vn 

Noinhn: 
- B/c Chñ tjch TJBTWMITQVN (d b/c); 
- Ban Ni chInh Trung wang (d b/c); 
- Ban Tuyén giáo Trung wang (d lilc); 
- B Thông tin và Tmyn thông (d p/h); 
- B/c PCT-flXIJBTWMITQVN (d b/s); 
- Ch?i tjch HNBVN và TGD BTRI/N (d b/c); 
- Cáo d/c trong Ban Clii do, Ban T .chrc Giái; 
- Cáo d/c PCT TJBTWMITQVN; 
- Cáe die PCT HNBVN, Ph6 TGI) DTHVN; 
- Cáo ban, don vj thuc UBTWMTTQVN, HNBVN; DTHVN; 
- Cáo oa quan bá chI, cáo cp HNBVN, MTTQ cáo cp; 
- Liru VP, Ban Nghip vi }INBVN; Ban Tuy8n giáo 
MTTW. 

Phtng Khánh Tài 
Phó Chü tch TJBTW MTTQ Vit Nam 
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