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V/v tuyên truyn, hitàng &ng Giái báo chI 
"Vi sw nghip Dgi doàn két toàn dan t5c" 

lan thXV, nàm 2021-2022 

 

DANG CQNG SAN VI1T NAM 

Táy Ninh, ngày2i-J tháng 3 nárn 2022 

KInh g: - Các co' quan tham mixu, giüp vic Tinh us', 
- Các dãng doàn; ban can sr dãng, 
- Ban Thung vi Tinh doàn, 
- Huyn us', th u, Thành u, dáng u trirc thuc Tinh u, 
- Các dng chI U viên Ban Chap hành Dãng b tinh. 

D thiic hin t& Cong van s 3635/MTTW-BTT, ngày 07/3/2022 cUa Ban 
Thuô'ng trirc Ur ban Trung ixang Mt tran T qu6c Vit Nam v vic tuyên truyn, 
huông irng Giãi báo chi "VI sir nghip Dai  doàn k& toân dan tc" 1n thu XV, nàm 
2021 - 2022 do Ban Thix?xng tnrc U' ban Trung 11o'ng Mt trn To quôc Vit Nam 
phi hcip vâi Ban Tuyên giáo Trung uang, Hi Nhà báo Vit Nam t chrc (gñi dinh 
kern Th le Giái), Ban Th'irmg vi Tinh u' yeu cu các cap ui', to chirc dãng, dja 
phucrng, co' qua, dcm vj theo chüc nAng, nhim v1j quan tam thrc hin mt s ni 
dung trpng tam sau: 

1. Tp trung lãnh daQ,  chi dto trin khai hix&ng trng Giái báo chI tai  dja phi.rang, 
Ca quari, dan vj. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh u chü ti-I, phi hqp vói Bang doàn Mt trn T qu& 
Vit Nam tinh djnh huóng, huó'ng dn h thng cci quan tuyên giáo, M.t tran T 
quc .các cp trên dja bàn tinh, các cci quaii báo, dài dy mnh cong tác thông tin, 
tuyên truyn v Giãi báo chI và Th 1 Giãi bang hInh thi'rc phii hqp, to sr quan tam 
và tich circ tham gia, huing i'mg Giãi báo chI trong di ngQ can b, clang viên và các 
tang 1&p nhân dan. 

Các cp u, t chirc clang, dja phuo'ng, Co quan, dcm v có lien quan thirc hin 
t& ni dung Cong van nay. 

Nainhãn: 
- Nhu trên (t/h), 
- Lãnh dao VPTU, 
- Phông Tong hqp - VPTU, 
- Luu Van phàng Tinh u. 
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Lê Tin Châu 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do - Htnh phuic 

Ha N5i, ngày Otháng nám 2022 

11Y BAN TRUG UNG 
MT TRN TO QUOC VIT NAM 

BAN THIJ'iNG TRUC 
S: 363 /MTTW-BTT 

V/v chi do tuyên truyn, htr&ngng 
Gii báo chi "VI sr nghip Di doàn kêt toàn dn 

tjc" .n thr XV, näm 2021 — 2022 
1VAN PHONG TU. TAY NINH  

DEN  ii 
sO:,13.NGA  '-.3.  1inh gi:ri: Thirông tru'c Tinh uy, 
CHUYEN  
LiU HO sc  

Thành üy, Bang üy tnyc thuc Trung trolig 

Giài báo chI "Vi s'y nghip D.i doàn kt toàn dan tc" lan thir XV, näm 2021 - 
2022 do Ban Thu&ng trirc Uy ban Trung umig MTTQ Vit Nam phôi hçip vi Ban 
Tuyên giáo Trung uang, Hi Nhà báo Vit Nam to chiirc. 

Tháng 6/2021, Ban Thung trirc Uy ban Trung uong Mt trn To quc Vit 
Nam dã cong b Th 1 Giãi báo chI "VI si.r nghip Dai  doàn kêt toàn dan tc" lan 
thr XV, nàm 2021 — 2022 và së to chirc trao thiRrng cho các tác phâm dat  Giái vào 
dip ky niêm 92 näm Ngay thanh lap Mat trân Dan tôc Thông nhât Viêt Nam - Ngay 
trüyn thông M.t trn To quôc VietNam (18/11/1930 — 18/11/2022). 

Nhm d.y m?nh  tuyên truyn Giâi báo chI tói các cc quan, th chirc, can b, 
dãng viên, các tang lap nhân dan và triên khai cô hiu qua Giãi báo chi, Ban Thithng 
trçrc TJy ban Trung i.xcrng M.t trn To quôc Vit Nam trân trpng dé nghj Thuthìg trrc 
Tinh üy, Thành üy, Dang üy tr1rc thuc Trung uong quan tam phôi hçip triên khai 
mt so ni dung sau: 

1. Quan tam clii dao các cp Uy, các ci quan, dcm vj trirc thuc trin .khai 
hu&ng rng Giãi báo chi. 

2. Chi dao  Ban Tuyên giáo các Tinh iy, Thành üy, Dãng üy trirc thuc Trung 
uang và cac ca quan báo chi to chirc tuyên truyOn sâu rng bang nhiu hlnh thirc v 
Giãi và The 1 Giâi, tao  sir quan tam, hucng 1rng tham gia tIch c11c cüa các co quan, 
don vj, can b, dãng viên và các tang lOp nhân dan. 

(Xin giri kern theo TM l Giái báo chI). 

Trân tr9ng cam an các dong chi. 

Noinhân: 
- Nhu trên; 
- Die Chü. tjch Do Van Chién (dé b/c); 
- Các dông chI trong BTT UBTWMTTQVN; 
- Liru VP, Ban TG. 

TM. BAN THUONG TR1)C 
PHO - U -TONGTHI1K\ 



O BAN TRUNG U'CNG 
MT TRN TO QUOC VI1TNAM 

BAN TI]ThING TRTXC 

S;PI L-MTTW-Bfl 
'VA PHONG TU. TAY NINI-;  

CONG HOA xA 1101 CBIJ NGHIIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

Ha N5i, ngày,ID tháng 6 näm 2021 

SO:JNGAY .  pL 
CHUYE'J  
UJU HO Sci  

THE LI 
Giái báo chI "VI sr nghip Bi doàn kt toàn dan tc" 

iânthfrXV,nãm2021- 2022 

Can ci'r Diu l Giãi báo chI "VI sic nghip Dcii doàn kit toàn dan 45c" so 
O1/MTTW-BTT ngày 13/5/2013 ciia Ban Thu&ng tnrc Uy ban Trung M.t tran T 
quêc Vit Nam; K- hoach: s 296 /KH-MTTW-BTT, ngày 14/5/2021 cüa Ban 
Thix?ing trirc TJyban Trung ing Mt-trn T quc VietNam ye vic t chi'rc Giài 
báo clii "Yl Si! nghip Dgi doàn kit toàn dan tç3c" 1n thi'r XV, 11am 2021 - 2022, 
Ban Thugtr Uy ian Trnng uccngMt trn T quc Vit Nam cong bô Th 1 

iãi báo clii "VI sr nghip Dcii doàn kit toàn dan t.c" in thir XV, n.m 2021 - 
2022 nhusau: 

I. NI IIUNG VA YEU CAU 

1. Ni-dung 

Tác- phm báo chI dix Giài báo chi "Vi sir nghip Dqi doàn kIt toàn dan 
t5c "in th(r XV, nm 2021 - 2022 là nhfrng tao phm báo clii dáp 1r11g dugc các ni 
dung sau: - 

- Cáo tao ph.m tham d phái là nhüng tao phrn có tInh phát hin, phn ánh 
chInh xac, kjp thii -cáo nOi dung tuyên truyn chii tnrong,;dtthng li cüa Dáng chInh 
sách, pháp luât cüa Nhà nixrc, chrnmg trthh hành dung ca M.t trn T quc Vit 
Nam v xây dçmg và phát huy si1rc mnh dai  doàn k& toàn dan tc. 

- Nhüng tác phm n tuqng, ni b.t bii nhüng phát hin, ixn có giá trj; 
truyntã.i ti xa hi, cong dng nhI±ng thông dip mang tInh xây drng Gao, gop ph.n 
o vu và phát huy doàn k&, thc sang t.o trong than dan, vi mic tiêu chung xay 
d%rng, cCing c vtthg ch.c khi di doàn kt toàn dan tc. 

- Tuyên truyn v kt qua di hi clang bO cáo cp và Di hi XIII cüa Dãng; 
v M.t trn T quéc Vit Nam tham gia vào thành cong cüa dti hOi  clang b cáo c.p 
và lEJi hi di biu toàn quc 1n thr XIII cüa f)ãng; trin khai thtrc hin Chumg 
trInh hanh dng ci'ia M.t trn T quc Vit Nam thrc hin Nghj quyt Dai  hi d.i 
biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dàng. Tuyên truyn v thãnh cong cüa cuOc  B.0 cir 
d.i biu Qu6o hi khóa XV và d.i biu HDND cáo cp, nhim k 2021 - 2026; ye 



k& qua thc hin nhim vi cüa Mt trn T quc Vit Nam trong tham gia cutc bu 
ci:r dai biu Qu& hôi khóa XV và di biu HDND các c.p, nhim 2021 - 2026. 

- Các tác phm có -ni dung barn sat và phn ánh trung thçrc thth hlnh chmnh tr, 
vänhóa, kinh tA-- x hi, quc phông, an ninh, di ngoi va các sir kin 1rn cüa d.t 
nuâc, -cée dja phixiig; tuyên truyãn-sau rng vic thc hin Nglij quy& D.i hi XIII 
cia Bang va các nghj uyk Trung uong khóa XII, Chi th s Q5-CT/TW cüa B 
Chfnh trj và Kt 1un s 01-KL/TW ciia B Chinh trj ye tip tic thirc hin Chi thj s 
05-CT/TW cüa ChInhtri "V dy mmh h9c tpvâ lam theo P.r tix&ng, d.o di'rc, 
phong cách H ChI Minh"; tuyentruyn quyt târñ vá nMng-thanh qua cUa Bang, 
Nhànuâc, h th&ig hinh trj, tân dan trong phông, chng djch bnh, nht là djch 
berth Covid - 19; thrc hin miic tiêu kép, vra phông, chng djch hiu qua, vita phic 
hi va phát trin kinh t - xã.hi, chain lo dcii sngNhãn dan. 

- Phàn ánhnhttng tinh-cám, nguyn vng và vic lam t& dp cüa các nhan si, 
tn thitc, ác chCrc sc ton giáo, nguii tiêu biu troñg các dan tOe,  ngixài Vit Nam 
nuâc ngoàidong gp thik thçrc cho kh& di doàn kt-toãn dan. 

- Nhthig. tác phm tiên pliong dan tranh phàn bác các 1un dirn, thông tin sai 
trái,.xuyêntc;1àrn t&t-vai trô là din dxhi rng ion, tin c.y cüa nhan dan; phan 
á±th,4uatinkp thi v chü tnrcnig, chmnh-sch và s1r chi d.o quyt 1it cüa Ban Ch.p 
hânh Trung ucing, BO CliInh tn, Ban BI thu, nhttng dôi mâi, quyêt tam cao cüa Qtiôc 
hOi, ChT.rihphü, gOp phii tIch crc cing c nim tin cüa nhan dan. 

- Tuyên truyn, v dng:xay dijng khi dai doàn kt dan tOe  thirc hien D un 
di mri cong .tác thông tin, tuyen truyn ciia Mt trn T quc Vit Narn; tuyên 
truyn k nim Ngày thânh 1p Mt trn Dan tOe  Thing nht Vit Narn - Ngày 
truykthéng Mt trn T quc Vit Narn (18/11) hng narn và Ngày hOi Di.i doàn 
kttoàndantôc âkhudâncix. 

- Tuyên truyn kt qua thrc hin 05 chucing trInh hành dng cüa M.t trn T 
quc Vit Narn: Tuyên truyn, vn dng, tp hçrp các t.ng lop nhân dan; cñng c& 
tang cu?ing, phát buy sCrc mnh  dai  doàn kt toàn dn tOe  xây d%rng -và bào vO T 
quc Vit Nam x hOi chü nghTa; Vn dQng Nhãn dan thi .dua hoc tip, lao dng 
sang tao,  °thrc hiOn thng igi cáe mllc tiêu phát trin kinh t& van hóa, xã hOi,  giir 
vrng quc phông, an ninh cüa d.t ntrrc; Thirc MOn  dan chit, dai  diOn, bão vO quyn 
và lçi feb hçrp pháp, chIrth clang cita Nhãn dk; tang cuitng giám. sat và phan biOn  xä 
hOi, tham gia phOng,' chng tham nh[bg, lang phI, xây dirng Bang, Nba nuOc trong 
sach, vfrng  m?nh;  Taiig cuitng doan kt quc t, m& rng boat  dng dói ngoti nhãn 
dan; Tang cirông &'ing c t ch(rc, di mo'i nOi  dung, phucing thirc, nâng cao hiOu 
qua hoat dng cita M.t trn T quc Vit Narn, clap crng yêu cu nhiOm vi trong 
giai don miii. 
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- Tuyên truyn Cuc vn dng "Toàn dan doàn kt xây dirng nông thôn mth, 
do thi vn minh"; Cuc vn dQng "Ngithi Vit Nam uu tiên ding hong Vit Nam"; 
Phong trão thi dna "Doàn k& sang tao"; "Ca rnthc chung tay vj ngui nighèo  - 

Không d aibj bó 1i phia sau"; "Toàn d tham gia bào v môi trtthng và rng phó 
vâi bién di khi hâu"... 

- Tuyên truyn các ho.t-dg "Dn on, dáp nghia", chthn lo các di tugng 
chmnh sách; kt qua 4n dng Qu "Dn an, dáp nghia". Tuyên truyn vn dng Qu 
"VI ngui nghèo", Tháng cao dim vi nguôi nghéo (17/10 dn 17/11) và Chuang 
trInh "Ca nuâc chungtay vi ngui ngho" va "Tt vi ngui ngheo" hng nm. Tuyên 
truyñ c hot dng ctru frçi khi co tInh hung thiên tail, src nghiêm tr9ng. - 

- Tuyên truyn kt qua trin khai th%rc hin Quy ch giám sat và phân bin xã 
hi cüa MTTQ Vit Nam và các doàn th chInh tn - xâ hi; Quy djnh v vic M.t 
tn3n T quc Vit Nam, cãc doàn th chinh t4 - xã hi và nhân dn tham gia gop 
kiên xây drng Bang, xâv drng chIrilr quyn -theo Quyt dnh 217, 218 cüa B 
Chinh trj. Trong do, tr9n.g tm là tuyêrrtruyn các chucing trinh giãm sat, cac 1t 
dng phãn bin xà hi cüa Mt trn T quc Vit Narn. 

Tuyên truyn v k& qua ma rng va nâng cao hiu qua cong tác dôi ngoi 
nlhân dan cüa Mt trn T quc Via Nam. 

- Tuyên-truyn rihitan vtibáo v an ninh chmnh tn, tr.t tir an toàn xã hi, bào v 
vCing ch chü quyn lanh th qucgia, nht là trên bin, thm liic dja và yang dc 
quyn kinlrt&cüa Via Narn; v quail dim, I.p trung cUa Via Nam trong van d bin 
BOng tOi cong dng quc th, cong ding nguYi Via Nam a nuc ngoài. 

- Tuyên truyn v t chIrc, hot dung cüa các thnh viên M.t trn T quc Vit 
Nam; v vai trô, sir dóng. gop cüa các hi doàn gop phn xây drng và cl'Ing c kh& diii 
doãn kt toãn dan tôc. 

2. Yêu cu 

2.1. Yêuciuchung: 

- Các loi hInh báo clii tham dix Giãi 1n th'r XV, nàm 2021 - 2022 gôm: báo 
in, báo din tCr, háo nói (phát thanh), báo hinh (truyri hInh) và ãnh báo chi. - 

- Các th 1oi: bài nghiên ciu, phán ánh, phOng vk, ghi chép, phóng 
phóng sr ng.n (phát thanh - truyn hInh), phim tài 1iu, bàn tin, chuyên d& chuyên 
muc, toa dam, diu tra, but k báo chi, bInh 1un, chuyên 1un, ãnh báo chI (khong 
nhn các video clip trên báo din tr). 

- Tác phrn phái dam bào tInh chunh xác, có tinh thuyt phiic, dnh huang dix 
1u.n cao. 



2.2. MÔt sJ yeu cu cu tiJ: 

a. Tácphm bdo in: giri nguyen ban g6c ho.c photocopy, ghi rö ten báo va thii 
giandàng tái (không nhn tãc phm dánh may 1i), d dài không qá 05 k'. Trtxmg hcrp 
däc biêt viiat 05 k' ho.c hhih thirc th hin mói, Ban To chüc Giãsê xem xét cii th. 

b. Tdcphm-bdo din tu': in trên giy kh6 A4 tir giao din dintCr, ghi rö iEên 
báo thai gian dngtãi, kern theo dwàngJink tác phdm (khônhlin-tác phAm dánh 
may 1i). D6i vâi Tp chi din tCr, không nhn các bài vit Co ni dung nhu tin, bài 
phãn ánh, phOng vn, diki tra... v vi vic thii sir, clii nhn các bài vit thang 11th 
nghiên cixu, ly 1uãn tong két thxc tin Do dai không qua 05 ky Tnrcmg hp däc biêt 
vuçlt 05 kS'  hoc hình thirc  th hiên mâi, Ban T6 chIrc Giái s xemxét ci th. 

c. Tdc pJzm phdt thanh, truyn hlnh: gui bng, dra ghi ting, ghi hmnh (6 
cirng ghi ting, USB) eo lii vit và ki bmnh in tr gity A4 kern theodzthng link tác 
phd,n- trên trang din- tic cia-dàL Tác phm phát thanh và truy6n hInh có dc dài 
khOng qua 90 phütltác phn. Trix&ng hçp bit virqt 05 ki hoc hinh thirc th6 
hin mdi, Ban T6 chCrc Giis xem xét c11 th6. 

iL TdcphEim ánh Mo chI: Bao g8m anh dcm, ãnh nhóm hoc phóng slr ánh. 
-KhOrg xét ãnh ghép, ãnh-ch ban trên may vi tInh. D6i vói thOrn ãnh hoc phóng sr 
ãnh v6 mt ni dung dng báo có nhiu ãnh, clii tuyn ch9n rni nhóm ành hocphóng 
sr anh không qua 10 ãnh, <lang trên cüng mt s6 báo hotc cg th&i cti6m xut bàn  
(d6i vi báo diên tir). 

e. -Không-xét cdc tácphm mang tinh Inc cu: tha, traith v, tiu phAin, cau 
chuyn van ngh, kjch truyn thanh. 

g. Ban To chfrc không trd 4z1 tdcphm dr Giãi và dtric quyên si dng tdc 
phãm doçitgiái thuyên truytn. 

n.rnEUKINmyGIA1 

- Tác ph.m dir Giâi báo chi "V st nghip Dgi doàn ké't toàn dan 45c" I.n 
thir XV, nAm 2021 - 2022 phãi là cac tác phAm di.rç'c các Co quan thông t.n, báo chI 
trong rnrOc s'Cr dngk lit ngày 2 1/9/2020 dn 20/9/2022. 

- - Mi tác g.ià dugc tir lira chgn gui t6i da 05 tác phAm dr Giài phü hqp vOi 
yêu c.0 và dia kin dã nêu. s6 tác giâ cüa mt nhóm không qua 07 ngi.r?ri. 

- Nhffiig tác ph.m trong th?ii gian nay dã dugc trao Giãi thuirng các cuc 
thi a dja phuong, ngành hoc lien ngành & Trung irong vn duçc quyn dir Giài báo 
chI "Vi Sw nghip Dgi doàn kit toàn dan t5c" nhimgphái ghi rô mcrc giài và cuc 
thi do &m vi nào t6 ch'Crc. 



TM. BAN THU'ONG TRLJ'C 
CHU TICH 

hung Khánh Tãi 

ifi. DOI TISUNG DTJ' GIAI 

- T.t Ca the nha báo chuyên nghip ho.c không chuyên nghip, các cong  tác 
viên, thông tin viên cña các c quan thông tn báo chI trong rnxóc và kiu bào ta a 
rnrac ngoài c6 tác phm báo chI vâi nôi dung nhirrên d&u co th gui v dir Giài. 

- Các ci quan báo chI, các cp Hi Nba bo, Uy ban M.t trn T quSc, t 
chrc thành viên các ep tao diu kin dng viên, khuyn khich phóng viên, hi 
viên, don vj thãnh viên tham dr Giái. 

- Thn1 viên Ban Giám khão và Ban T chuc không gi:ritac phm tham dir Giài. 

IV. THfl GIAN VA B!A ciii NH4N TAC PHAM DT GIAI 

1. Thai gian nhn tác phm dr Giái báo chI "Visy nghip Dgi doàn ket toàn 
dan t5c" 1.n thir XV, nàm 2021 - 2022 tr ngày 21/6/202 1 dn h& ngày 20/9/2022 
(tInh theo d.ü-bmi diên). 

2. Dja clii nhn tác phm tham dir Giái báo chi "Vi stnghip £)qi droân  ket toàn 
dan t3c" 1ntI XV, näm 2021 -2022 xin gi:ri v: BaT chfrc Giãibáo chI "Vi 
st nghip Dzi doàn kt toàn dan t3c", co' quan Uy ba Trung iro'ng Mt trxi Ti 
quc Vit Nam, s 46- Tràng Thi — bàn Kim - Ha Nii. 

V. Gil TIJET(NG 

- Kt qua Giãi báo clii "Vi sy nghip Dgi doàn ke't toàn dan t5c" 1n thu XV, 
nàm 2021 - 2022 ducrc cong b và trao Giâi vào djp k' nim 92 nim Ngàythãnh ip 
M.t trn Dan tc Thng nh.t Vit Nam - Ngày truyn thng Mt trn To quOc Vit 
Nam (18/11/2022) gm nhiu giái thu&ng cho các 1o.i hInh báo chI vâi các mtrc 
thu&ng: Giài D.c bittrj giá 30 triu dng; giài A frj giá 15 triu dng; giäi B frj giá 10 
triu dng; giái C tn giá 5triu dng; giãi Khuyn khIch trj glá 3 triu dng. 

Th 1 nay duçic thông báo rng rãi trên các phuong tin thông tin d?i  chiing, 
trên các báo, tp chi và Trang thông tin din tCr cüa Hi Nhà báo Vit Nam: 
http://www.hoinhabaovietnam.vn; Trang thông tin din tü cüa Uy ban Trung uong 
Mt trn T quc Vit Nam: http://www.mattran.org.vn  

Noinhân: - 
- Ban Ti' U' ban TWM1TQ Via Nam; 
- Ban Dan 4n Tnmg uang; 
- Ban Tuyên giáo Ttun uong; 
- B Thông tin và Truyên thông; 
- Hi Nhà báo Vit Nam; 
- Vii Báo chI-Xuât bàn, Ban Tuyên giáo Trung irong; 
- Cic Báo chf, B Thông tin và Truyn thông; 
- Ban Nghiep v, Hi Nba báo Vit Nam; 
- Ban Ti' U' ban MTQ các tinh, thãnh phô; 
- Cãc co quan thôrigtãn báo chI a Trungrcrng; 
- Các báo, dài PT-Th các tinh, thanh pho; 
- L.ru VP, Ban Tuyên giáo. 
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