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THẺ LỆ
báo chí viết về Nông thôn mới
£jflftigànfa nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020

Ịo ậ ằ t định yj. M i /QĐ-BM-VPĐP, ngày M ỉ Ổ
4ẫnĩg Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thực hiện ý kiến chì đạo cùa Phó Thù tướng Chính phù Vương Đình Huệ,
Trường Ban chi đạo Trung ương các Chưomg trình Mục tiêu quôc gia ệiai đoạn
2016-2020 về việc tổ chức “Cuộc thi báo chi viết về Nâng thốn mới gan với cơ
cấu lại ngành nóng nghiệp” giai đoạn 2017-2020 (gọi tát là Cuộc thi);
Thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ban hành tại Quyết định sổ 1661/QĐBNN-VPĐP ngày 4/5/2017,.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp
với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng Thê lệ
Cuộc thi với nội dung cụ thể như sau:
ĩ. MỤC ĐÍCH
1. Tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và
hưởng ứng của xã hội đổi với chưome trình xây dựng nông thôn mới và cơ câu
lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối,
chính sách và pháp luật cùa Đàng và Nhả nước vê xây dựng nông thôn mới và
cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các
cấp chinh quyển, đoàn the và nhản dân ơong việc iiiục hiện Chương trình xây
dựng nông thôn mới găn với cơ câu lại ngành nông nghiệp.
2. Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích
cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truvền, vận động về xâv dựng
nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tuyên dương, khen
thường những tác £ỉả, tác phẩm báo ciìi chất lượng cao, có sức lan toả lỏm; góp
phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xâv dựng nông
thôn mới vả cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các cơ quan báo chí.
II. NỘI DƯNG
1. Nội dung, chủ đề cuộc thi:
Các tác phẩm báo chí tham dự uCitộc thi báo chỉ viết về Nông thôn mới
gan với cơ cau lại ngành nông nghiệp "tập trung phản ảnh nội dung sau đây:
- Chủ trương, đường loi cùa Đảne, chính sách, pháp luật cùa Nhả nước về
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ
cấu lại ngành nône nghiệp;

- Những kết quả nổi bật và những thảnh tựu về xây dựng nông thôn mới,
cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát hiển kinh tể tập thể trên cả nước;
- Gương điển hình (tập thể, cá nhăn), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu
quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp,
trong phát triển kinh tể tập thể, các gươne điển hình trong phong trảo thi đua
“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn m ớ f\
- Phân ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn
đề bức xúc trong xâ hội về xây dựng nông thôn mới vả cơ cẩu lại ngành nông
nghiệp.
2. Hình thức tác phẩm tham gia cuộc thi:
- Cấc tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 04 loại hình báo chí: Báo hình, bảo
nói, báo in, báo điện tử.
- Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự,
ghi chép, ký báo chí, bài chân dung...
- Đối với loại hình báo hỉnh, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi
không quá 60 phút.
- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội
dung và hinh thức thể hiện. Không xét các lác phẩm mang iíulì hư cấu (thơ,
Truyện ngan, tiểu phẩm vãn nghệ, tranh vẽ, tấu hài...).
- Các tác phẩm tham dự phải ỉà các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí
tính từ neàỵ 01/01/2017 đến ngày 30/10/2020.
3. Đối tương dự thi:
- Là công dân Việt Nam, có tác phấm bảo chí được đăng, phảt ưẽn báo
hình, báo nói, báo in, báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
- Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định vể đao đức nghề nghiệp
của neười làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chi và luật pháp khác.
- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác
già đối với tác phẩm và tính trung thực của tác phẩm dự thi.
- Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 05 tác phẩm ờ mỗi
thế icại báo viết, báo điện tử, báo nói và báo hình.
- Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký
không được tham gia dự thi.
4. Thòi gian:
- Nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2017: tính từ ngày 01/01/2017 đến
20/10/2017.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2018: tính từ ngày 21/10/2017 đến
ngày 20/10/2018.

- Các tác phẩm được xét chọn năm 2019: tinh từ ngày 21/10/2018 đến
ngày 20/10/2019.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2020 phục vụ tổng kết cuộc thi: tính từ
ngày 01/01/2017 đến 20/10/2020. Các tác phẩm đã được xét chọn các năm
trước được tham gia xét chọn tổng kết giai đoạn.
- Tổ chức chấm bẳt đầu từ ngày 21/10 hàng năm.
- Công bố giải thường hàng năm: dự kiến vảo dịp tồ chức Ngày truvền
thống ngành nông nghiệp vả phát ừiên nông thôn (ngày 14/11 ) tại Hà Nội.
- Công bổ giải thu i'j-g cả giai đoạn vào thời điểm gắn với tổng kết Phong
trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 20162020 hoặc tại thời điểm thích hợp.
5. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:
Các tác phẩm tham dự phải đính kèm phiếu ghi theo Họ, tên tác giả, tên
bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, tiêu đề tác phẩm, thông tin về sổ phát
hành tác phẩm:
- Đối với các tác phẩm đãng trên báo in: gửi kèm bài đã đăng trên báo
hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài.
- Đổi với các tác phẳm đăng trẽn báo điện tử: in toàn bộ nội dung tác
phẩm ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng, đường link và tệp file kèm
theo tới địa chi vả email của Bar. Tò chức.
- Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký cùa tác giả và xác nhận của cơ quan
báo chí đă đăng tác phẩm.
- Ngoài phong bì (đổi với gửi bản cứng) và tiêu để thư điện tử (đối với
file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rỗ: Tham dự “Cuộc thì báo chí viết ve Nóng
thôn mới gắn vởi cơ cấu lại ngành nồng nghiệp ”giai đoạn 2017-202ữ'.
- Ban tổ chức không chịu trách nỉũệm về cốc tác phẩm gửị dự thi khône
đúng quy định, bị thất lạc Ưong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự thi.
Địa chì nhận tác phẩm dự thi:
Văn phòng Điều phối nông thôn mới T rung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba
Đình, Hà Nôi.
Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác
eià có thê gửi qua thư điện tử: nongthonmoi@mard.gov.vn.
Thông tin ỉiên hệ:
Phòne Truvền thông và Họp tác quốc tể, Văn phòng Điêu phôi nông thôn
mới Trung ương. ĐT: 04-38438617, Fax: 04-3.7343597, Email:
nongthonmoi@mard.gov .vn.
6. Sử dụng tác phẩm:
- Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cẩu lại ngành nông
nahiệp giai đoạn 2017-2020 không nhằm mục đích kinh doanh.

- Ban tổ chức không trả lại tác phẩm tham dự giải cho tác giả. Ngoải việc
Ban tổ chức cuộc thi sử dụng trong các ấn phẩm tuyên truyền, Kỷ yếu cuộc thi,
website Chưomg trình và các website khác đã được mô tả tại kế hoạch tổ chức
cuộc thi (không trà nhuận đăng bài) và đăng, in triển lãm phục vụ cuộc thi,
việc sử dụng tác phẩm sẽ tuân thủ Luật bảo hộ quyền tác giả hiện hành.
7. c<r cấu giải thưởng:
Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thường
cho mỗi loại hình báo chi dự thi như sau:
- Giải A: 01 giải, giá trị 15 triệu đồng -í- Bằng khen của Bộ Nông nghiê~ VCPhát triển nông thôn;
- Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 7 triệu đồng;
- Giải C: 03 ã ải, mỗi giải giá trị 5 triệu đồne;
- Giải Khuyến khích: 05 giải, mỗi eiải giá trị 3 triệu đồng;
- Các giải thường của nhà tài trợ (nếu có).
8. Tổ chức và phưomg pháp chẩm giải:
a) Tổ chức
- Ban Tổ chức: do Bộ Nông nghiệp và Phái triển nông thôn quvểt định
thành lập với sự tham gia cùa Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt
N gơi vả một sổ cơ quan báo chí khác;
- Hội đồng giám khảo: thành phần là các chuyên gia, nhà báo am hiểu về
các lĩnh vực của cuộc thi do Ban tổ chức lựa chọn và quyết định;
■ r*

■ ÌO

. _

t

_

ĩ, a

ĩ_ _

_

*■

• *

¿1

*

u ĩ u K j* C a n u u , C i i ù y c i i V i c i i l i ĩ u y c

*1 r j

Ị

'

V \ ■*

.

1

Á •

V c u i ¿S1&V/AỈ£ I / i c l i p ỉ ị v i

^

*Ị

£

u j Oj ì

mới Trung ương và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Bộ Thông tin Truyền thône, Hội Nhà bảo Việt Nam và một số
cơ quan báo chí khác.
b) Phương pháp chẩm:
- Tiêu chí xét chọn chi tiết tác phẩm theo từng thể loại báo chí do Hội
đồng giám khảo xây dựng, trinh Ban Tổ chức quyết định.
- Thành viên Hội đồng giám khảo chấm điểm độc lậ]5 trên phiếu chấm cùa
Ban tổ chức (thang điểm tối đa là 100 điểm, điểm lẻ 01 điểm).
- Ban Tổ chức xét giải dựa trên kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo,
tuyển chọn qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng.
- Các tác phẩm bảo chi dược tuyển chọn qua vòng sơ kháo đã được đánh
eiá qua các tỉẽu chí và thang điểm như sau:
+ Tính thời sự, chính xác, khách quan, giá trị thông tin cao: 40 điểm
+ Phản ánh tình hình thực tể cuộc sống, vướng mắc, bất cập cùa cơ chế
chính sách, bức xúc của xã hội liên quan đến xây dựng nông thôn mới: 30 điểm
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+ Đe xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gõ bất cập, khó khăn: 20
điểm
+ Nội dung tác phẩm báo chỉ có tác động ảnh hường rộng iớn, có sức ian
tỏa lâu dài: 10 điểm
- Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo phải có điểm trung bình từ 70
điểm trờ lên.
- Các các phẩm đoạt giải được ỉựa chọn từ các tác phẩm có điềm cao nhất
trờ xuống.
9. Kinh phí:
Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới hàng và từ nguồn xã hội hỏa (nếu có).
10. Trách nhiệm cùa tác giã và xử iý vi phạm
Tác giả có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và thê lệ cuộc thi.
Nếu có khiếu nại về kết quả xét chọn, các tập thể, cá nhân tham gia cuộc
thi phải trực tiếp phàn ánh bằng văn bản với Ban Tổ chức trong vòng 15 ngày
kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời diem đó, Ban tổ chức không xem xét, giải
quyết bẩt kỳ khiếu nại nào.
III. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
Thể lệ này thực hiện cho “Cuộc thì báo chí viết về Nông thôn mới gắn với
cơ cẩu ìại ngành nông nghiệp”giai đoạn 20 ỉ 7-2020". Ban Tô chức sẽ dựa vào
Thể lệ nàv để tổ chức cuộc thi. Các đơn vị, cá nhân tham dụ cuộc thi phải .uân
theo những quy định trong Thê lệ này.
Thể lệ và Kết quả cuộc thi được thông báo chính thức trên website:
nongthottmoigov.vn và một so cổng thông tin, báo, tạp chí đổi tác truyền
thông cúa Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.
Ban Tổ chức mong nhận được sự hường ứng nhiệt tình cùa các cấp, các
ngành từ Trung ương đên cơ sở, các lác già chuyên và khỏng chuyên trong và
ngoài nước, sự quan tâm chì đạo cùa Ban Chỉ đạo nông thôn mới các tinh,
thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc cùa Văn phòng điều phối
nông thôn mới, Sờ Thông tin và Truyền thông, Chi Hội nhà báo các địa
phương trên cả nước cũng như sự ùng hộ cùa các tô chức chính trị, xã hội, sự
cồ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để “Cuộc thi bảo chí viết về Nông thôn mói
gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020". được thành công
tốt đẹp./.

