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So 37-CV/BTG 
V/vhu'àng ô'ng Giái thu'àng toàn quc 

ye thông tin dôi ngogi lan thu VIII 

KInh gth: - Các chi, dâng b co sâ, 
- Các doàn the Khôi. 

Thirc hin Cong van s 1026-CV/BTGTU ngày 27/5/2022 cüa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy Vé viêc huàng th'ug Giái thwàng toàn quôc ye thông tin dôi ngogi 
lan thu VIII, Ban Tuyên giáo Dãng üy Khoi các co quan vâ doanh nghip tinh sao 
gui các chi, dâng b cc sâ, các doàn the Khôi Thông báo ye Giãi thtthng toàn 
quôc ye thông tin dOi ngoi lan thu VIII. 

(Co Thông báo gz'ci kern theo). 

D nghj các chi, dâng b co s&, các doàn th KMi thông tin, tuyên truyên den 
can bô, dãng viên, doân vien, hi viên và ngi.thi lao dng ti co quan, don vj, doanh 
nghip và xem xét, hra ch9n tác phâm giri tham dir Giâi thithng theo thông báo cüa 
Ban Tuyên giáo Trung uong. 

* Thông tin lien h: Dng chI Lé Hng Van, DT: 0987 532 109; dông chI 
Phan Mnh Tuing, DT: 0912 550 808. 

Ncyi nhân: 
- Nhu trên, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy (Báo cáo), 
- Thumg trirc Dãng üy Khôi (Báo cáo), 
- Các ban, Van phông Dáng üy Khôi, 
- Các doàn the Khôi, 
- Liiu VP Dáng Uy Khôi. 



THÔNG BAO YE GIAI TH1JJNG lOAN QUOC 

yE THÔNG TIN DOT NGOI LAN TH1 VIII 

Giài thithng toàn quc v thông tin di ngoi là giâi thu&ng do Ban Tuyên giáo 
Trung ucing, Ban Chi dao  Cong tác thông tin di ngoi pMi hqp vai các Co quan báo 
chI chü lirc, gôm Báo Nhãn dan; Dài Truyén hinh Vit Nam; Dài Tiêng nói Vit 
Nam; Thông t.n x Vit Nam và các co quan, don vj lien quan nhu B Ngoi giao; 
B Thông tin và Truyên thông; B Van hóa, Th thao và Du ljch; TOng ciic Chinh 
trj Quân di Nhân dan Vit Nam; Trung uang Doàn Thanh niên Cng san HO C.hI 
Minh;... to chirc hang nàm. 

I.Mc dIch, nghia cüa Giãi thu'&ng 
1. Khàng djnh vj ti-I, vai trO quan tr9ng cüa cong tác thông tin dôi ngoi trong 

vic (i). thông tin v tInh hInh trong nuâc, ye chi tnrcrng, dixäng lôi cüa Dâng, chinh 
sách, pháp 1ut cüa Nhà nuc, quan diem và 1p trung c.üa Vit Nam v.các van d 
quc t vã khu vçrc; (ii) quãng bá hInh ãnh dat nuóc, van hóa, lich sir, con ngu&i Vit 
Nam, nâng cao vi the, uy tin quôc t cüa dat nu&c; (iii) du tranh phãn bác nhung 
thông tin sai sir that, lun diu xuyên tc v Vi Nam trên các linh virc chü quyn 
länh thô qu6c gia, dan tic, dan chü, nhãn quyên. 
• 2. Ton vinh nhthig tác giâ, nhóni tác giã cO san phm, sang kin, ' tu&ng xu.t 
sc trong linh vrc thông tin di ngoi. 

3. Tto dng lrc cho các tp th& cá nhân tIch circ tham gia thông tin, tuyên 
truyn di ngoi; tang cithng sir k& ni giia thông tin d& ngoi vi thông tin cti 
ni, giüa các Ca quaIl, don vj, dja phuong nhrn nâng cao hiu qua cong tác thông 
tin di ngoi. 

II. Diu kin tham dçr Giãi thtr&ng 
1. Giãi ththng duçc xét tang các san phm thông tin dãi ngoi gm: (1) Báo 

in; (2) Báo din tcr; (3) Trang thông tin din tcr; (4) Phát thanh; (5) Truyn hInh; (6) 
Anh (gOm Anh báo chi và Anh phong cánh); (7) Sách; (8) Video clip và (9) Các 
sang kin, tu&ng, san phm Co giá trj thông tin d& ngoi. 

2. Các san phârn dlrgc xét tang Giãi thuâng là các san ph.m dixçc däng tãi 
trên các phucmg tin thông tin di chang; xut bàn, phát hành, cOng b và áp dicing 
& trong và ngoài nrnc, trong thai gian tr ngày 01/7/2021 dn ht ngày 30/6/2022. 
Dôi vOi nhthig tác phâm phát hành trithc hoc sau th&i dim nêu trên, phài Co 2/3 
thyi krçng, so lurqng tác phâm dIrge cOng b trong thai gian quy djnh. 

3. Các san phm dà dlrçic trao giãi thithng tai các cuc thi khác vn thrçc 
quyên tharn d%r Giãi thuông, nhi.rng phãi ghi rö mìrc giái d &rqc trao, cüng 
thông tin ye don vj to chüc, th&i gian din ra cuc thi. 

4. S phãm tham dir Giâi thithng khOng có tranh chp v ban quyn k tr thai 
dim cong b& 

5. San phm khOng duçc tham dr Giãi thucng gm: Lot tác phm báo chI 
ghép tr nhttng tác phâm dc Ip cüa các tác già dung ten riêng lé a các thii 
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dim dãng báo khác nhau, không Co sr tip ni bat bài; tác ph.m mang tInh hi 
câu; tác phâm dang chi kin thm djnh cüa cor quan chirc nãng; ãnh ghép, ã.nh 
chinh s(ra bang vi tInh; vi phm cáo quy djnh v Lust Bàn quyn, Lut S& hChi 
trI tu và cáo quy djnh pháp lut khác. 

III. fltii ttrçrng tham dr Giãi thu'&ng 
1. Nguäi Viêt Nam & trong nithc, ô nuóc ngoài và ngu&i nithc ngoài dêu có 

quyên gui san phâm phü hcp vói tiêu chI cüa Giài ththng. 
2. Mi tác giã hoc nhóm tác giâ duqc gCri ti da 07 tao phâmlnhóm tao phm 

báo chI hoc san phm thông tin di ngoai tham dr Giãi thu&ng phü hçTp vâi các 
tiêu chI ci'ia Giãi thuâng. 

3. Thânh viên Hi dng Giái thtrông, Hi dng Chung khão không &rcie gui 
san phAm tham dir Giãi thu&ng. 

IV. Tiêu chi xét tng Giãi thw&ng 
San phm duçic xét tng Giãi thu&ng là nhüng san phâm tiôu biu và dáp üng 

cao nht các tiêu chun xét chçn cUa Giái thu&ng, gm: 
1. Vnç3i dung 
San phrn bão dam tmnh kjp th&i, khách quan; có sue lan tôa trong nu&c và 

quc t; phic vi hiu qua cho Cong tao thông tin di ngoi, c the là: 
- Thông tin chinh. xac, kjp thai, sinh dng (i) cáo hoat  dng chinh tr-dôi ngoi 

cüa Lãnh dao  Dàng, Nba rnthc; (ii) &r&ng Ii dôi ngoi cüa Vit Nam, cáo quan 
diem, chU tri.rcing cUa Bang, Nba nuóc v cáo vn dê quôc tê, bão dam chü quyên 
toàn vçn lãnh thô và lçii ich quc gia-dân tc. 

- Gi&i thiu nhtrng tinh hoa van hOa nhân boi và tix tuông tiên b cüa th&i di 
phii hçip v&i quan dim &r&ng 1i cüa Bang, lçii Ich quc gia - dan tc và van boa 
ciia Vit Nam dn vth Nhân dan trong nu&c. 

- Phãn ánh thãnh tiru di m&i, hi nhp quc t, phát trin, nht là trên cáo 
lTnh vrc kinh th, thucing mgi, du tu, du lch; thành tru trong cong CUC bão v To 
quc, dam b nhân quyn; khng djnh vai trO, vj th, uy tin cüa Vit Nam trong 
cong dng qu6c t. 

- Quáng bá hinh ânh dtt nu&c, con ngixai, lch su, van hOa Vit Nam, tiêm 
nang phát trin cüa các vüng min, dja phuorng tói vOi cong dông quc t và kiêu 
baa ta a nuóc ngoài; cüng c khi dai  doàn kt toân toàn dan tc và tranh thu si,r 
dng tInh, üng h cüa cong dng quc tê. 

- Bào v nn tang tu ti.râng cüa Bang; du tranh, phãn bác quan diem sai trái, 
thi djch, 1un diu xuyên t?c,  tuyên truyn sai sr that v tInh hinh Vit Nam cüa 
cáo th 1irc thU djch, co hi. 

2. Ve hInh th,'tc 
2.1. Gidi thzthng cho các tác p/la1rn thuçc linh vc báo chi, xuá't ban 
Th loai: Bài phãn ánh, phãng vn, ghi chép, bInh lun, chuyên lun, phOng sir, 

diêu tra, k báo chi, các chucmg trInh phát thanh, truyn hInh, san phm thông tin da 
phuxmg tin, ânh, sách,... thea quy djnh tai  Khoân 1, Diu 4 Quy chê nay. 
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a giã, nhómtác giãtham d iâi thg gi tc phm thng tin dôi ngoi 
dir thi theo các quy djnh sau: 

Báo in: Mt bài hoc bat  bài (không qua os ks'), chuyén trang cüa càng tác già 
hoc nhóm tác giâ cllng dirng ten, ye cing mt sir kiin, cüng mt d tài. Nêu tác phrn 
duac xuât bàn bang nhiêu thir tiêng, chi gui dir thi mt tác ph.rn tiéu biu. Co quan, cá 
nhèin giri tác phm phãi nêu rö do Ira chpn tác phm bang ngôn ng dir giái. 

Báo diin 1ü':Mt bài hoc boat bài (k.hOng qua 05 ks') the hin dircic dc trimg 
cia báo din tir, bao gôm cá các tác phm da phixcing tin, cüa cing tác giá hoc 
nhóm tác giã, v cüng mt sir kiri, d tài. Là tác phm sang tao, thirc hin riêng 
cho báo din tl:r; không xét nhthig tác phm lay tir báo in. Nu tác phm diicic xu.t 
bàn bang nhiu ngôn ngü, chi gi:ri dr Giái thuàng mt tác phm thuc ngOn ngQdi 
din tiêu biêu. Co quan, Ca nhân gi:ri tác phâm phãi nêu rô 1 do hra chçn ngôn ngCr 
dir giâi và tong s ngOn ngü duçc :ut ban, 

Tnii;g thông fin din ta': Mt bài hoc bat  hâi (không qua os kSi), bao gm 
Ca các tác phm da phuang tin, cüa cing tác giã hoc nhórn tác già, v cng mt 
s'r kin, d tâi. Là tác ph.rn sang tio, mang dc trixng báo din ttr; không xét nhtlng 
tác phm My tir báo in. Nu tác phârn duc xut bàn bang nhiu ngôn ngü chi gi:ri 
dir Giái thithng mt tác phm thuc ngôn ngü dii din tiêu biu. Ca quan, Ca nhãn 
gri tác phm phái nêu rO 1 do hra chpn tác phãm bang ngôn ngü dr giãi. 

Phdt t/zanh: Mit tác phârn hoc nhórn tác ph.rn v cüng mt sir kin, chü d, 
phát mt kS'  hoc nhiu kS'  (khong qua 05 k). Thi hrcing mi tác phm khOng qua 
60 phüt. Tc phãm the hin duqe d.c tnrng ci'ia báo phát thanh là am thanh rô rang, 
ting nói nhân vat, ting dng, am nhac dat  yêu cu chit luqng, hap dan. Am thanh 
duqc sir dung trong tác phâm phâi Co bàn quyên. 

Truy,z hInk: Mt tác phâm hoc nhóm tác phârn (không qua 05 chuang 
trInh) ye ciing mt sir kiin, chü dé. Thà iucfng mci chuoTlg trinh không qua 120 
phüt. Tác phm th hin duçic dc tnrng cüa báo hInh là hInh ãnh dung; hInh ãrth, 
am thanh dt yêu cu chat hzcing, hp din. HInh ãnh, am thanh drcic s1r dung trong 
tác phârn phái có bàn quyên. 

An!,: bao górn Anh báo chIvAnhphong cánh: 
- Anh báo chi:Anh don, nhórn ânh hoc phóng sçr ânh. Dôi v&i nhOm ãnh hoc 

phóng slr ành c11ng ni dung, chi tuyn ch9n nhüng nhóm ãnh hotc phOng sir ánh 
không qua 10 ánh, däng trén cUng mt s báo hoc cüng thOi diem xuât bàn (dôi vói 

báo din t1r). 
- Anh phong cánh: Anh don, nhóm ãnh. DM vâi nhOm ãnh, chi tuyên ch9n 

nhng nhOm ãnh khOng qua 10 ánh, dang trên cüng mt so báo hoc cing thai 
diem xuât bàn (di v&i báo din tl). Không xét ãnh ghép, ânh chinh sfra bang phân 
nim vi tInh. 

Sad:: M5t czsán sáchhoc rnç5t b5 sách dwçrc dt ban bang tiêng Viêt, tiêng 

ntthcngoài. 
2.2. Giái thzthng cho video clip và các sang kien, j tithng, san pháin Co giá trf 

thông tin dói ngozi 
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Videoclip: Mt videoclip hoc bat  videoclip (khong qua 05 san phâm) ye 
cüng mt sr kin, chü d; ducic sang tao  và dang tái 1n du tiên trên nn tang 
Internet (ithông tInh các tác phdm báo c/il dà däng phát, sau do duqc dáng 1çi trên 
nn tang Internet), có giá tn quãng bá hInh ânh dt ntrâc, con ngithi Vit Narn ra 
th giâi. HInh ãnh dng; hInh ãnh, am thanh dat yêu c.0 chat hrçing, hp din. Hinh 
ânh, am thanh thiçrc sCr dicing trong tác phm phâi có bàn quyn. 

Mi video clip dii thi có thèi hxçcng không qua 5 phüt. Riêng dM v&i các video 
clip däng tài trén các irng ding mng xä hi (facebook, tiktok...), d dài t6i thiu 
là 30s, tôi da là 2 ph&. 

Cdc sang kieAn,  j5 ttthng, san p/i nz CO giá in thông tin dái ngoqi: Nh€ng 
sang kin, tu&ng, hoat dng Co giá tr tich crc trong vic quàng bá, Ian tOa hInh 
ânh dt rnrcc, con ngtr&i Vit Nam ra th gió'i; phü hçip vAn hóa, truyn thng Vit 
Nam VA duqc di.r lun üng h rng rAi. 

3. Các tác phâm, sAn phrn xut bAn, phát hành trong nix&c, phAi dáp ing các 
quy djnh cüa pháp lut Vit Nam. Tác giãlnhóm tác giA cO nhiu tác phâm, sAn 
phâm tham d.r vA doat  GiAi chi nhn giAi thuOng cao nhãt. 

V. H so' tham dr GiAi thu'&ng 
i.Vhdcgia 
So yu l ljch tác giA gm: Hç và ten, but danh,s CMND hoc cAn cixâc 

cong dan, chirc danh hin tai,  don vi cong tác, s din thoi di dng, email. 
D& v6i nhóm tAc giA Co chi thIch v ngu?ii dai  din cho nhOm. 
2. Vd tác p/i m/sd,z phârn 
2.1. COc tác phárn thuç5c ll'nh vrc báo chI, xudt ban 
Mi tAc ph.rn phii kern mit bàn giOi thiu khái quát v tác phm b.ng tiêng 

Vit (loi hInh, th loai, ni dung chinh, hoàn cAnh sang tác, chñ ' nêu bt du?c 
tInh phát hin, süc lan tôa, hp dan... cia tác phm). 

DO'i vat tác phdm báo in, báo din &', trang thông tin din tz: PhAi là bàn in 
chInh, hoc sao chip tr báo in, bAo diên ti.:r nhi.rrig phAi rô rang /iOi gti kern 
du'&ng link qua thu di,i tt vat baa din tt và trang thong tin din tü). Nêu tác 
phrn có s,r tip nii nhO, lé, phài ct dan phn tip ni trên giy trAng khô A4 VA 

dánh s trang rô rAng phn tip n6i; kern theo 04 bàn sao. 
DO'i vat tOc pha2m plith' thanh: PhAi ghi len dia CD, hoc USB hoc bAng 

dung link các djch vi hni trtr d€i lieu trén Internet nhu Dropbox, Google drive.. 
mi dia chi ghi 01 tAc phArn, trên nhãn dTa ghi rö ten don vj, tác giâ, tác phm; th 
loai; thyi luçing vI th,i gian phát song; vAn bàn phn Ri cüa tác phãni; kern theo 
xAc nhn cüa don vj chü quãn. 

Di vol tác phOm truyn hmnh: PhAi gài dithng link các djch vii liru trr dü Iiu 
trén Internet nh.r Dropbox, Google drive... cAa tAc pham vi gCri kern dia DVD 
hoc USB Va ghi no ten don vj, tác giA, tác phm; th boai;  thai h.rçing; thii gian 
phát song; kjch bàn vâi Rn bInh chi tit; kern theo xác nhn cüa don vj chü quãn. 
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Dó'i vó'i tácphárn ánh báo c/il: Cñng vó!i Edäding chI..., phi 
kern theo ành phóng trén giy ánh c& 18crnx24cm (ãnh don) và l2cmxl8cm (ct& 
vâi ành trong nhóm hoc phong sir anh). 

Dó'i v&i tác phdrn an/i phong cdnh: Cing vó'i ành dà dáng trn báo, tp chi. 
phài kern theo ânh phóng trên giEiy ánh câ' I 8cmx24cm (ành don) và l2cmx 18 cm 
(di vâi ánh trong nhóm). 

Dôi v&i sac/i: Phái là bàn chInh(khuyn khIch gt'ri kern file PDF kern ánh chyp 
cuó'n sthch qua thw din tz.').Nu tác phrn dir giãi là sách djch phài Co van bàn gCri 
kern theo thng nh.t gifla tác giá, dich giâ và NIià xut bàn v vic tham d giâi va 
nhn giâi thtràng (nê'u dogt giái). 

2.2. Video clip và các sang kien, j tzrthig, san pharn có giá frj thông tin dó'i ngoqi 
D6i vói videoclip: H so gm:Thông tin ye tác giá, nhOrn tác giã; khái quát v 

tác phâm (chü nêu b.t duc tInh phát hin, si'rc lan tóa, h.p din, các thông s th 
hin d lan tôa, cáo da chi trên Internet ma video clip dixc Ian tóa, chia sé); phái 
gri dia DVD ho&c USB ho.c bng dumg link các djch vi Luu tn) du Iiu trên 
Internet niur Drophox, Google drive. 

Riêng dôi vó'i các video clip dang tâi trên các ig diing mng xã hi 
(facebook, tiktok...), phài dam bão các yu cu v bàn quyn, duqc däng tái trên 
tài khoán Ca nhân Va st'r diving rntt trong các hashtag sau trên bài 
däng: #giaithuongttdn; #ttdn 

Di vO'i cdc sang kkn, fl tithng, san phâm có giá trj thông tin di ngoçli: H 
so gm ni dung/thuyCt rninh sang kiên, tr&ng cia don vj, tác giá ci1 the và 
chrng minh th.rç'c hiu qua Ian tôa cña sang kin, tu&ng. 

Hi dông không hoàn trà các tác phm gi tharn dr Giãi thu&ng. 
VI. Cc cu Giái thff&ng 

- 01 Giái dc bit: duçc trao cho 01 tác phám có ni dung xu.t sc nhât trong các 
tác phAm tham di Giái thithng. 

- Giái ththng duc trao cho cáo tác phãrnlsàn phâmthuc cáo hng rnlic: (1) 
Báo in tiêng Vit;(2) Báo din ti:r, trang thông tin din tr ting Vit; (3) Báo in 
ting rnróc ngoài; (4) Báo din t1r, trang thông tin din tir ting nuâc ngoài; (5) 
Phát thanh; (6) Truyên hInh; (7) Anh; (8) Sách; (9) Video clip và (10) cáo sang 
kin, ' ttrông, san phãm có giá trj thông tin dM ngoi. 

- Ca cu Giài thuOTlg cho mi hng miic gm: 01 Giái Nhât; 02 Giài Nhl; 03 
Giái Ba và 05 Giái Khuyn khIch. 

- S luçmg Giâi thuông sê do Hi d&ig Giâi thu&ng quyêt djnh theo t1c tê chat 
luçTng tác phm dir thi. 

VII. Quyn Içri cüa các tác giã dot Giãi thuö'ng 
1. Dói vài tácpliám doat Giái, phán thzthnggórn có: 
- Biéu trung cüa Giái thu&ng toàn quôc ye thông tin dôi ngoi. 
- Chirng nhn cüa Hi dng Giài thu?mg. 
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- Tin thi.rông theo quy djnh Giâi thuông(giái dc bitt:  30 triçu d&ig; giái nMt 
20 triu dng; gidi nhI: 15 triu dâng; giái ba: 10 triu dng và githi khuyAn khich: 5 
triu dóng) 

2. Các t chirc, cá nhân doat giài ducic s1r diing, khai thác biu tnrng ci'ia Giâi 
thu&ng cho các hoat dng quàng bá, tuyên truyén; duçic các B, ngành, co quan, 
don v chCi quãn khen thu&ng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

VIII. Giãi quyt khiu ni, t cáo và xfr 1 vi phm 
1. Các cá nhãn có quyn khiu nai  v kt qua xét trao Giâi th.râng và nhüng 

vi phm quy djnh, trInh ti, thu titc xét trao Giài thu&ng. Don khiu nai phâi ghi rô 
h9 ten, dja chi, 1 do khiu n1i và gth tói Co quan thixông trrc Giâi thu&ng. Cci 
quan thu&ng trirc Giái thuô'ng có trách nhirn xem xét và trà Ru don khiu nai, báo 
cáo ktquã giãi quy& khiu ni len Hi dng Giãi thuông. Không xem xét don 
không có ten, dja chi rö rang, hoc mao  danh. 

2. Hôi dông Giái thuông s thu hi Giãi thu&ng, thông báo co quan chrc nng dê 
giãi quyêt theo quy djnh cüa pháp 1u.t dôi vâi các trnàng hçup sau: (i) CC tác phâm 
tharn dir Giái thuông nêu vi phrn Lut Báo chi, Lit Xut ban, Lut Bàn quyn, Lut 
Su hüu trI tue, cac quy djnh cüa Nhà nuc Co lien quan và Quy ch nay; (ii) vic lçii 
diing Giái thir&ng duçuc trao d thirc hin hành vi vi phm pháp lut. Hi dng không 
xern xét don không có ten, da chi không rö rang ho.c mao  danh. 

Viêc thu hi Giài thuâng se duqc cong b COng khai trên các phuong tin 
thông tin dai  chiing. 

IX. Co quan tbirông tri'c giãi thff&ng 
Báo Nhân dan là Co quan thuäng trirc Giãi thuO'ng toàn quOc ye thông tin 

dôi ngoai Ian thi'r VIII. 
Các co quan thông tan báo chi, các ecu quan xuât bàn, các b, ngành và dja 

phuong, các ecu quan dai  din Vit Nam & nu&c ngoài, các to chirc hiru nghj Vit 
Nam vOi các nuOc, cüng các tác giã, nhóm tác già CO tác phâmlsãn phâm phü hip 
các quy dnh trong Thông báo nay lra ch9n và gri tác phâm dr thi Giài thuôiig 
trwó ngày 1 i/tang 8 nárn 2022 (With I/tea dáu bwu din). 

Dja chi tiëp nhn: 
Vn phOng Dáng iy và các doàn the Báo Nhãn Dan, 71 Hang Trông, Hoàn 

Kiêm, Ha Ni. 
Din thoai: 024.3938 1487 
Email: giaidoingoaiIan8gmail.com * 
Ngoài bI thu ghi rO: Ho so dir Giài thu&ng toàn quôc ye thông tin dOi 

ngoi .1. 
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