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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Thể lệ  

Liên hoan truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ văn bản số 3778/UBND-KGVX ngày 28/11/2020 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang V/v chủ trương tổ chức Liên hoan phát thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND  ngày  29/11/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 
Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ kế hoạch số 23/KH-STTTT ngày 29/03/2022 của Sở Thông tin và 

Truyền thông Tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở tỉnh Tuyên Quang năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Liên hoan truyền thanh 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo đúng Thể lệ này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, 

các đơn vị dự thi và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Như Điều I,II (thi hành); 

- UBND các huyện, TP; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, TP; 

- Lưu VT, VP, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Tuyên Quang, ngày  5 tháng 7 năm 2022  

 

THỂ LỆ 

Liên hoan truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 124/QĐ-STTTT ngày 5 tháng 7 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI 

1. Đối tượng tham dự 

Các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn của tỉnh Tuyên Quang. 

2. Chủ đề 

Đẩy mạnh tuyên truyền về Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “xây 

dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

3. Nội dung 

- Phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của các địa phương trên các lĩnh 

vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. 

- Phổ biến, quán triệt công tác bảo đảm TTATGT năm 2022 đến toàn thể 

nhân dân gắn với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham 

gia giao thông”. 

- Tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nâng 

cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao 

thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần 

ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông. 

- Chương trình phát thanh tham dự Liên hoan phát thanh cơ sở phải có tư 

tưởng lành mạnh, quan điểm rõ ràng, bảo đảm tính chân thật (có địa chỉ cụ thể) và 

có tác dụng trong đời sống xã hội.        

4. Hình thức 

Sản xuất 01 chương trình truyền thanh (các phóng sự thu thanh và phỏng 

vấn thu thanh) có thời lượng từ 10 phút - 15 phút. 

5. Số lượng 

Mỗi huyện, thành phố lựa chọn gửi dự thi 04 chương trình truyền thanh của 

04 xã có tác phẩm chất lượng tham dự liên hoan cấp tỉnh.  

6. Thể thức Liên hoan 

Liên hoan được chia làm 02 vòng chấm sơ khảo và chung khảo. 



II. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Quy định chung 

- Tác phẩm dự thi bằng tiếng Việt đã được phát sóng trên Đài Truyền thanh 

cấp xã hoặc các đài cấp trên (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022). 

- Đúng chủ đề, nội dung tuyên truyền. 

- Tác phẩm dự Liên hoan phải đảm bảo tính chân thực, người thật, việc thật, 

sự kiện chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện; 

phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn. 

- Tác phẩm chưa tham gia Liên hoan Phát thanh khu vực và toàn quốc. 

- Tác phẩm dự thi Liên hoan phải do đơn vị tham dự trực tiếp thực hiện từ 

khâu: thu thập tư liệu, ghi âm, phỏng vấn, viết lời bình, biên tập, duyệt, đọc. 

2. Quy định cụ thể 

- Về thời lượng: Tối đa không quá 15 phút/1 tác phẩm. 

- Về hình thức thể hiện: Phong phú, sinh động, sáng tạo. 

- Về âm thanh: Âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc 

bảo đảm chất lượng, hấp dẫn, file âm thanh thống nhất để đuôi mp3. 

- Phần trình bày bằng văn bản thể hiện rõ nội dung tác phẩm và có dấu xác 

nhận đã phát sóng của UBND cấp xã. 

3. Quy định khác 

- Các đơn vị đạt giải được cấp nhận Giấy chứng nhận và giải thưởng bằng 

tiền mặt theo cơ cấu giải thưởng của Thể lệ này. 

- Đối với Chương trình đạt giải, Ban Tổ chức có quyền sử dụng để phục vụ 

nhiệm vụ tuyên truyền (không chi trả nhuận bút) 

- Tác giả, đơn vị gửi tác phẩm dự Liên hoan phải chịu trách nhiệm về bản 

quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật. 

- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả, thu hồi giấy chứng nhận, giải thưởng khi 

phát hiện vi phạm. 

III. TIÊU CHÍ CHẤM 

Ban Giám khảo căn cứ vào Quy chế chấm thi để chấm các tác phẩm tham dự 

Liên hoan. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm có tổng điểm từ cao xuống thấp 

để xếp giải đến khi đủ bộ giải. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban Giám khảo để khen 

thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải Liên hoan. 

Cụ thể như sau: 

 



STT Giải thưởng 
Số 

lượng 
Giá trị 

1 Giải Nhất 01 6.000.000 đồng/1 giải 

2 Giải Nhì 02 3.000.000 đồng/1 giải 

3 Giải Ba 05 2.000.000 đồng/1 giải 

4 Giải Khuyến khích 10 1.000.000 đồng/1 giải 

5 Giải phụ 05 500.000đ/1 giải 

 Tổng cộng số giải thưởng 23 34.500.000đ/giải 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NƠI TIẾP NHẬN  

1. Thời gian nhận tác phẩm 

Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022 

2. Tổ chức chấm giải 

Từ 01/10/2022 đến 31/10/2022. 

3. Trao giải và bế mạc 

Dự kiến cuối tháng 11/2022 (BTC sẽ thông báo và có giấy mời riêng). 

4. Địa điểm tổ chức bế mạc 

Dự kiến tổ chức tại thành phố Tuyên Quang. 

5. Hồ sơ tham dự gồm 

- File âm thanh đuôi mp3 (gửi qua hòm thư điện tử hoặc USB....) 

- Bản thảo tác phẩm dự thi được in trên giấy A4 (ghi rõ: Tác phẩm tham gia 

Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Năm An toàn giao thông 2022 với 

chủ đề “xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; tên đài truyền thanh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, xác nhận của UBND 

cấp xã). 

6. Nơi nhận 

Các tác phẩm dự thi Vòng Sơ khảo nộp tại Trung tâm Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao các huyện, thành phố. 

VI. BAN GIÁM KHẢO 

Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan thành lập, có trách 

nhiệm tổ chức chấm các chương trình dự thi. 

1. Ban Giám khảo vòng sơ khảo 

Thành lập 07 Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo tại 07 huyện, thành phố của tỉnh. 



2. Ban Giám khảo vòng chung khảo 

Thành lập 01 Hội đồng giám khảo vòng chung khảo (Theo Quyết định thành 
lập Thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký Liên hoan truyền thanh cơ sở năm 
2022). 

VII. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC 

1. Vòng sơ khảo 

Ban Giám khảo vòng sơ khảo sẽ lựa chọn mỗi huyện, thành phố 04 tác phẩm 

có chất lượng tốt nhất vào vòng chung khảo. 

2. Vòng chung khảo 

Ban giám khảo chung khảo sẽ tổ chức chấm tập trung lựa chọn ra các tác 

phẩm xuất sắc để trao giải (theo cơ cấu giải thưởng). 

Thông tin liên hệ của Ban Tổ chức: Ông Lê Phương Đông, Phó Trưởng 

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên 

Quang. Điện thoại: 0982.015.783./. 
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