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Tổ chức Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải”  

lần thứ IV năm 2022 - 2023 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy giá trị truyền thống “đi trước mở đường” của ngành Giao thông vận 

tải (GTVT), tri ân và tôn vinh những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động ngành GTVT qua các thời kỳ; thực hiện quyết liệt 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

05 năm 2021 - 2025 và Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 

lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ. 

2. Thông qua Giải thưởng, tiếp tục tuyên truyền, thông tin về vai trò, vị trí, nhiệm 

vụ của ngành GTVT đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; cổ vũ ý 

chí quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành hăng 

hái thi đua lao động sáng tạo trên các mặt trận GTVT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

về truyền thống lịch sử 78 năm của ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2023). 

3. Đóng góp những giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công 

tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT. 

4. Ghi nhận, cổ vũ các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên… thực hiện công 

tác thông tin, truyền thông về lĩnh vực GTVT. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Tất cả các công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn 

báo chí có tác phẩm báo chí (sau đây gọi chung là tác giả) phù hợp với tiêu chí, thể lệ 

của kế hoạch này có thể gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng. 

2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia 

Cuộc thi. 

III. NỘI DUNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM  

1. Nội dung  

Tác phẩm báo chí tham dự Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần 

thứ IV năm 2022 - 2023” được đăng tải trên tất cả các cơ quan báo chí Trung ương và 

địa phương có nội dung về lĩnh vực GTVT trong thời gian từ ngày 01/9/2022 đến hết 

01/7/2023; phản ánh những sự việc, hiện tượng khách quan (không hư cấu), chính xác, 

kịp thời, có tính phát hiện tập trung vào các nội dung sau: 
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- Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về lĩnh vực GTVT, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; vai trò, trách nhiệm, 

sự tham gia của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các đoàn thể trong công 

tác phát triển GTVT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT). 

- Phản ánh những thành tựu, kết quả nổi bật của ngành GTVT qua các thời kỳ và 

hiện nay; những công trình, dự án tiêu biểu, có sức lan tỏa góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, vùng và của đất nước; 

kết quả kết quả xây dựng chính phủ số, chính phủ điện tử, cải cách hành chính của 

ngành GTVT; những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân 

phục hồi sản xuất, kinh doanh và đời sống do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. 

 - Tuyên truyền, phổ biến về những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình, mô hình 

mới, sáng tạo, hiệu quả đóng góp cho sự phát triển ngành GTVT; phát hiện, đấu tranh 

phòng, chống các hiện tượng, hành vi tiêu cực, lãng phí trong công tác quản lý nhà nước 

về lĩnh vực GTVT. Phản biện, đóng góp mang tính xây dựng nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước ngành GTVT. 

2. Thể loại tham dự và các quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng 

2.1. Thể loại: Tất cả các tác phẩm báo chí thuộc loại hình Báo in và Báo điện tử. 

2.2. Các quy định về tác phẩm tham gia Giải thưởng 

- Các tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi 

phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền 

và Thể lệ Giải thưởng. 

- Tác phẩm dự Giải thưởng phải là các tác phẩm đã được đăng trên báo trong thời 

gian kể từ ngày 1/9/2022 đến hết 1/7/2023. 

- Các đối tượng tham dự Giải thưởng tối đa không quá 05 tác phẩm/01 tác giả. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng 

thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự Giải thưởng. 

IV. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG 

1. Cơ cấu Ban tổ chức 

- 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT: Trưởng ban 

- Tổng biên tập Báo Giao thông: Phó Trưởng ban thường trực 

- Thành viên Ban tổ chức, gồm: 

+ Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Bộ GTVT; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT; 

+ Đại diện Lãnh đạo: Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương; Cục Báo chí, Bộ 

Thông tin và Truyền thông và Lãnh đạo một số cơ quan báo chí. 

2. Giải thưởng dành cho cá nhân 

2.1. Cơ cấu giải thưởng gồm:  

- 01 giải Đặc biệt; 
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- 01 giải Nhất;  

- 02 giải Nhì; 

- 05 giải Ba; 

- 15 giải Khuyến khích. 

Ngoài ra, Ban tổ chức tặng “Giấy chứng nhận” kèm theo tiền thưởng. 

2.2. Giá trị Giải thưởng: 

- Giải Đặc biệt: 50 triệu đồng/ giải. 

- Giải Nhất: 30 triệu đồng/ giải. 

- Giải Nhì: 15 triệu đồng/ giải. 

- Giải Ba: 10 triệu đồng/ giải. 

- Giải Khuyến khích: 5 triệu đồng/ giải. 

Cơ cấu Giải thưởng trên đây có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của tác 

phẩm. Quyết định của Trưởng ban tổ chức Giải thưởng là quyết định cuối cùng. 

3. Giải thưởng dành cho tập thể 

03 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất. Giá trị: 

10 triệu đồng/ đơn vị. 

V. QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ GIẢI THƯỞNG VÀ 

TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ 

1. Quy định về sử dụng các tác phẩm dự Giải thưởng 

Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2022 - 2023” 

không nhằm mục đích kinh doanh, Ban Tổ chức sẽ sử dụng các tác phẩm tham gia Giải 

thưởng nhằm mục đích phục vụ công tác tuyên truyền, cụ thể: 

- Tác phẩm đạt Giải thưởng và tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Ban Tổ chức 

được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về 

những tranh chấp bản quyền tác giả và quyền liên quan. 

- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định 

của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền thưởng và “Giấy chứng nhận”. 

2. Trách nhiệm của tác giả 

- Thực hiện đúng thể lệ Giải thưởng, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như 

chấp thuận mọi quy định trong thể lệ Giải thưởng. 

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền Giải 

thưởng) theo quy định của pháp luật. 

VI. THỜI HẠN NHẬN BÀI VÀ CÁCH THỨC GỬI THAM GIA 

1. Thời hạn nhận bài: từ sau ngày phát động đến 0h00 phút ngày 1/9/2022 đến 

24h00 ngày 10/7/2023 (đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời hạn cuối 
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cùng tính theo dấu bưu điện). 

Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Báo Giao thông 

Số 02, đường Nguyễn Công Hoan, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại đường dây nóng: 0914799709 

Ngoài phong bì ghi rõ: Dự giải thưởng “Báo chí viết về ngành Giao thông vận 

tải lần thứ IV năm 2022 - 2023”.  

- Thể lệ, Ban tổ chức, Ban giám khảo và kết quả cuộc thi được đăng tải trên Báo 

Giao thông điện tử baogiaothong.vn và trang thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải 

tại địa chỉ: www.mt.gov.vn. 

- Thời gian công bố và địa điểm tổ chức trao Giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ thông 

báo sau. 

2. Cách thức gửi bài 

- Đối với tác phẩm Báo in tham gia Giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng 

(có thể cắt trên báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải. 

- Đối với tác phẩm báo điện tử tham gia Giải thưởng phải in ra giấy khổ A4, ghi 

rõ tên báo, link bài báo và thời gian đăng tải. 

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Kinh phí tổ chức và giải thưởng do Báo Giao thông huy động từ nguồn xã hội hóa. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Báo Giao thông 

- Giao Báo Giao thông là cơ quan thường trực của Bộ triển khai Giải thưởng Báo 

chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ IV năm 2023. 

- Đảm bảo kinh phí tổ chức Giải thưởng. 

2. Văn phòng Bộ GTVT 

- Tham mưu cho Bộ GTVT ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo Giải thưởng, quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các tác 

phẩm đạt giải. 

- Phối hợp chặt chẽ cùng Báo Giao thông trong công tác triển khai mọi hoạt động 

tổ chức Giải thưởng. 

- Thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ về tiến độ và tình hình triển khai tổ chức 

Giải thưởng; tham mưu giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh. 

3. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Thông báo, phổ biến rộng rãi Kế hoạch này tới các cơ quan báo chí của địa 

phương. 

4. Thời gian thực hiện  

- Ngày 25/8/2022: Tổ chức phát động Giải báo chí. 
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- Tháng 9/2022 đến Tháng 7/2023: Nhận tác phẩm dự thi. 

- Từ 01/8/2023: tổ chức chấm sơ khảo, chung khảo. 

- Dịp kỷ niệm 78 năm thành lập ngành 28/8/2023: tổ chức Tổng kết, Trao giải./. 

 

 

Nơi gửi: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c); 

- Bộ Thông tin & Truyền thông; 

- Cục Báo chí, Bộ TT&TT; 

- Đảng ủy Bộ GTVT; 

- Sở GTVT, GTVT - XD các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương; 

- Báo GTVT, Cổng TTĐT Bộ; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí; 

- Lưu: VT, P.TH-Truyền thông. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Danh Huy 
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