
Chủ đề Xã hội Tử tế



Xã h�i t� t� c�n nhi�u h�n vi�c s�ng t� t� c�a m�i con ng��i. Xã h�i t� t� c�n nh�ng con ng��i �y ��n v�i 
nhau, c� v� nhau và cùng nhau thc hi�n nhi�u �i�u t� t�, c�ng nh� cùng nhau ��u tranh v�i nh�ng �i�u 
ch�a t� t� �� t�o dng nên m�t xã h�i nhân v
n và t�t �	p h�n. 
Ti�p n�i ch� �� S�ng t� t� c�a n
m 2014, Gi�i báo chí “��ng hành cùng phát tri�n” n
m 2015 Ch� �� Xã h�i 
T� t� s� ���c trao cho nh�ng tác ph�m báo chí hay nh�t ph�n ánh nh�ng hành ��ng t�p th� và phân tích 
nh�ng n� lc chung, v��t trên ph�m vi cá nhân �� cùng nhau t�o dng m�t xã h�i t� t�.
Gi�i báo chí “��ng hành cùng phát tri�n” n
m 2015 do các m�ng l��i xã h�i dân s Vi�t Nam ��ng t� ch�c.

I. N�i dung:
Tác ph�m báo chí d Gi�i báo chí ��ng hành cùng 
phát tri�n n
m 2015 là nh�ng tác ph�m phát hi�n, 
ph�n ánh và phân tích m�t cách chính xác, k�p th�i 
và h�p d�n các n�i dung (g�i ý) sau �ây:
- Các hành ��ng do nhi�u ng��i chung s�c thc 
hi�n, có ích cho ��i s�ng c�ng ��ng t�i các ��a 
ph��ng trên c� n��c
- Các n� lc t�p th� có ích cho nâng cao s minh 
b�ch, công b�ng và hi�u qu� c�a các c� quan qu�n 
lý, các c� quan hành chính công và các d�ch v� công
- Các n� lc t�p th� thay ��i các thc hành tiêu cc 
có �nh h��ng ��n xã h�i và c�ng ��ng 
- Nh�ng trào l�u s�ng �	p, s�ng trách nhi�m c�a các 
h�i, nhóm, m�ng l��i, c�ng ��ng trên c� n��c
- Nh�ng �óng góp ý ngh�a c�a các thành ph�n kinh 
t� và các t�ng l�p xã h�i khác nhau cho s phát tri�n 
chung
- Th�o lu�n, tôn vinh nh�ng giá tr� c�t lõi t�o nên 
m�t xã h�i t� t�

II. Yêu c�u ��i v�i các tác ph�m d� gi�i
1. Các th� lo�i báo chí phù h�p �� xét gi�i ��ng 
hành cùng phát tri�n 2015 bao g�m:
- Báo in và báo �i�n t�: tin, bài ph�n ánh, bình lu�n, 
chuyên lu�n, xã lu�n, phóng s, phóng s �i�u tra, 
bút ký báo chí, phóng s �nh
- Báo chí công dân (truy�n thông xã h�i): bài vi�t 
trên website và blog, bài �
ng trên facebook, bài 
th�o lu�n trên di n �àn, chu�i bài, chu�i th�o lu�n 
trên các kênh truy�n thông xã h�i 
- Ngôn ng�: ti�ng Vi�t
- Th�i gian tác ph�m ���c ��ng t�i trên báo chí và 
các kênh truy�n thông xã h�i: T� ngày 1/10/2014 
��n ngày 31/12/2015
2. M�t s� yêu c�u c� th�
a. Báo in: 
• Gửi nguyên bản gốc tờ báo hoặc photocopy bài báo, 
cùng v�i file �nh �
ng trong bài (n�u bài có �nh), 
hoặc



• Gửi ảnh chụp trang báo có đăng bài, link đăng lại 
trên trang �i�n t� c�a t� báo, cùng v�i file �nh �
ng 
trong bài (n�u bài có kèm �nh)
b. Báo �i�n t�: g�i link bài báo cùng v�i file �nh 
�
ng trong bài (n�u bài có �nh)
c. Phóng s �nh: g�i �nh ch�p trang báo có �
ng 
ảnh, hoặc link báo điện tử, cùng với file ảnh gốc 
d. Truy�n thông xã h�i: các s�n ph�m truy�n thông 
xã h�i tham gia gi�i c�n có �� lan t�a nh�t ��nh.
• Với các bài viết trên website, blog: chỉ nhận các bài 
có lượng view từ 200 trở lên và/hoặc số lượng com-
ment t� 20 tr� lên. 
• Với bài đăng trên facebook: lượng like đạt 100 trở 
lên, hoặc lượng comment từ 20 trở lên, hoặc số lượt 
share ��t 10 tr� lên
e. Không xét các tác ph�m mang tính h� c�u, không 
xét �nh ghép, �nh ch� b�n trên máy vi tính
g. Tác gi� có trách nhi�m ��m b�o không vi ph�m 
quy�n s� h�u trí tu� 
h. Ban t� ch�c ���c quy�n s� d�ng tác ph�m d gi�i 
�� qu�ng bá cho m�c tiêu chung c�a gi�i là thúc ��y 
và tôn vinh các hành ��ng xây dng xã h�i t� t�. 

III. ��i t��ng tham gia 
• Nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo chí
• Người làm báo tự do và tất cả các nhóm, cá nhân 
khác có tác ph�m báo chí phù h�p v�i n�i dung và 
yêu c�u nêu trên

IV. C� ch� �� c�
Kính m�i các t� ch�c, cá nhân quan tâm phát hi�n và 
�� c� các tác gi�, tác ph�m báo chí tham d gi�i báo 
chí ��ng hành cùng phát tri�n. �� �� c�, xin g�i tên 
tác gi�, tác ph�m, n�i �
ng tác ph�m và tên t� 
chức/cá nhân đề cử tới địa chỉ email hoặc bưu điện 
nêu d��i �ây. Ban t� ch�c có trách nhi�m liên l�c v�i 
tác gi� m�i tham d gi�i.

V. Gi�i th�ng
• Một giải nhất trị giá 15 triệu đồng
• Một giải nhì trị giá 10 triệu đồng
• Hai giải ba trị giá mỗi giải 7 triệu đồng
• Năm giải khuyến khích trị giá mỗi giải 5 triệu đồng
• Một giải do khán giả bình chọn 
• Và một giải Truyền thông xã hội 

VI. ��a ch� và th
i h	n g�i bài d� thi
• Qua email: giaibaochi@donghanhcungphattrien.vn
• Qua bưu điện:
Ban t� ch�c Gi�i báo chí ��ng hành cùng phát tri�n
Vi�n Nghiên c�u Xã h�i, Kinh t� và Môi tr��ng 
Phòng 203, Tòa nhà Lake View, D10 Gi�ng Võ, Hà 
N�i
• Th
i h	n nh�n bài: 31/12/2015



Các m�ng l��i t� ch�c Gi�i báo chí ��ng hành cùng phát tri�n 2015:
• Nhóm công tác Vì sự tham gia của người dân (PPWG)
• Nhóm công tác về Dân tộc thiểu số (EMWG) 
• Nhóm công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG)
• Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN)
• Mạng Giới và phát triển cộng đồng (GENCOMNET)
• Mạng lưới Quản trị và cải cách hành chính công (GPAR)
• Mạng lưới Phòng chống bạo lực giới (GBVNet)


