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THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT
“Chung tay xây dụng nông thôn mới” trên Thời báo Ngân hàng
I. Mục đích
Tuyên truyền, cổ vũ công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay trên đất nước
Việt Nam; Biểu dương những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những mô
hình cần nhân rộng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; Cổ vũ, động viên,
khuyến khích các tổ chức tín dụng nói chung, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) nói riêng chung tay xây dựng nông thôn
một cách hiệu quả thiết thực.
II. Đối tượng dự thi
Mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, phóng viên các cơ quan
báo chí… là tác giả của các tác phẩm báo chí phù hợp với thể lệ này đều được
tham gia dự thi.
III. Nội dung tác phẩm dự thi
1- Các tác phẩm báo chí dự thi Chung tay xây dựng nông thôn mới là những tác
phẩm báo chí phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật, người thật, việc thật
(không hư cấu) trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay.
2- Tác phẩm báo chí phản ánh được chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật
của Nhà nước và các cơ chế chính sách của ngành Ngân hàng về Nông dân, Nông
nghiệp và Nông thôn mới.
3- Nêu được các thành tựu và những đóng góp của của ngành Ngân hàng nói
chung, đặc biệt của hệ thống (Agribank) đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi
mới Nông nghiệp, Nông dân trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới ngày nay.

4- Phản ánh những thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm trên con đường xây
dựng, đổi mới nông nghiệp, nông thôn của đất nước có tác động, ảnh hưởng đến
hoạt động ngân hàng
IV. Tác phẩm dự thi
- Tác phẩm báo chí dự thi phải có nội dung chân thật, không vi phạm luật báo chí
và các quy định của pháp luật.
- Tác phẩm báo chí dự thi là bài hoặc chùm bài của một hoặc đồng tác giả thuộc
các thể loại báo chí: Bài phản ánh, Phóng sự; Phóng sự điều tra; Bút ký báo chí;
Ghi chép; Phóng sự ảnh; Không nhận các tác phẩm thuộc thể loại báo chí khác
như: tin ảnh báo chí, lời bình các tác phẩm báo nói, báo hình, các tác phẩm mang
tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ…).
- Mỗi bài viết không quá 2.000 từ (một tác phẩm báo chí dự thi có thể chia thành
nhiều kỳ đăng tải, nhưng mỗi kỳ không quá 2.000 từ)
V. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm dự thi
- Địa chỉ nhận tác phẩm báo chí dự thi: toà soạn Thời báo Ngân hàng – Số 137
Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội. ĐT liên hệ: (04)37.163.922 – 37.163.937;
fax: (04)37.163.921; Email: baonganhang@gmail.com
- Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ trên qua đường bưu chính, qua fax hoặc qua
Email.
- Ghi rõ tác phẩm dự thi viết về Chung tay xây dựng nông thôn mới, Họ tên, bút
danh, địa chỉ, điện thoại liên hệ.
- Tác phẩm dự thi là những bài, chùm bài được đăng trên Thời báo Ngân hàng từ
ngày phát động cuộc thi 1/10/2011 đến 30/10/2012.
VI. Tiêu chí đánh giá xếp hạng các bài được giải
Ban tổ chức tuyển chọn và trao giải cho các tác phẩm báo chí dự thi theo các tiêu
chí cơ bản như sau:
- Có tính thời sự cao, phản ánh trung thực tình hình thực tế đời sống kinh tế, xã
hội, nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Những sự việc có thật, con người thật,

những điển hình tiên tiến…trong đời sống hàng ngày. Những bất cập của cơ chế
chính sách ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng nông thôn mới.
- Nội dung các bài báo có tác động ảnh hưởng rộng lớn và sức sống lâu dài.
- Ngôn ngữ của bài viết thể hiện đúng văn phong báo chí, người đọc dễ hiểu, dễ
tiếp thu.
VII. Ban tổ chức cuộc thi
- Trưởng ban tổ chức: Nhà báo Nguyễn Lan Anh, Tổng biên tập Thời báo Ngân
hàng
- Một số thành viên trong BTC và Ban giám khảo bao gồm: Vụ Báo chí – Xuất
bản (Ban Tuyên giáo TW); Cục Báo chí (Bộ Thông tin – Truyền thông); Hội Nhà
báo Việt Nam; Đại diện NHNN Việt Nam; Agribank Việt Nam; một số Nhà báo
lão thành…
VIII. Cơ cấu giải thưởng
Tổng giá trị giải thưởng:
01 giải Nhất trị giá:
02 giải Nhì trị giá:
05 giải Ba trị giá:
15 giải Khuyến khích trị giá:

95 triệu đồng, bao gồm
20 triệu đồng
10 triệu đồng/giải
5 triệu đồng/giải
2 triệu đồng/giải

- Tổng kết và trao giải vào dịp cuối năm 2012.
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