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HƯỚNG DẪN VIỆC CHẤM TÁC PHẨM DỰ THI  

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV- 2020 

 

 

Điều 1: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

1. Điều kiện về tác giả: 

- Là phóng viên, biên tập viên, kỹ sư, kỹ thuật viên có tác phẩm báo chí đã 

được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) hoặc trên sóng Đài Phát 

thanh (Đài PT), Đài Phát thanh - Truyền hình (Đài PT-TH) các tỉnh, thành phố. 

- Không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo 

Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác. 

- Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy 

định của pháp luật. 

2. Điều kiện về tác phẩm: 

- Là tác phẩm đã phát sóng từ ngày 01/3/2019 đến 10/3/2020 trên sóng Đài 

TNVN hoặc trên sóng Đài PT, Đài PT - TH các tỉnh, thành phố. 

- Tác phẩm tham dự Liên hoan phát thanh (LHPT) nếu đã được trao giải 

thưởng ở các cuộc thi khác của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn 

được quyền tham dự nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị tổ chức cuộc thi. 

- Những tác phẩm phát sóng nhiều kỳ, kéo dài từ trước ngày 01/3/2019 đến 

sau ngày 10/3/2020 vẫn được tính là một tác phẩm hoàn chỉnh. 

- Số lượng tác phẩm dự thi: Mỗi đơn vị gửi không quá 06 tác phẩm; Mỗi thể 

loại chỉ dự thi 01 tác phẩm. 

+ Phóng sự (không quá 7’), hoặc phóng sự điều tra hoặc phóng sự nhiều kỳ (mỗi 

kỳ không quá 7’; tổng thời lượng: không quá 30’). 

+ Phỏng vấn:                                                                    (Không quá 5’) 

+ Chương trình câu chuyện truyền thanh          (Không quá 30’) 

+ Chương trình phát thanh chuyên đề, hoặc talkshow    (Không quá 30’) 

+ Chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc         (Không quá 30’) 

+ Chương trình phát thanh trực tiếp           (Không quá 30’) 

* Thời lượng tác phẩm dự thi bao gồm cả lời dẫn, nhạc hiệu, nhạc cắt. 
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Điều 2: TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN TÁC PHẨM 

1. Nội dung: 

a) Bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, 

có tính phát hiện, tính sáng tạo, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; khuyến khích các tác phẩm về những 

điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, 

những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. 

b) Tác phẩm đảm bảo tính chân thực, khách quan; không xét tác phẩm đang 

chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan chức năng về nội dung tác phẩm phản ánh. 

2. Hình thức thể hiện: 

Thể hiện được đặc trưng của phát thanh; âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, 

tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng; thể hiện và dàn dựng công phu, sáng tạo. 

 

Điều 3: CÁCH THỨC CHẤM GIẢI 

1. Đối với tác phẩm chấm qua file âm thanh: 

- Chấm theo 2 vòng: Sơ khảo và Chung khảo. Mỗi vòng gồm các bước: 

+ Chấm điểm tác phẩm trên trang điện tử https://lhpt.vov.vn 

+ Họp Hội đồng để tiếp tục chấm, đánh giá, thảo luận những vấn đề khác 

biệt lớn và thống nhất kết quả cuối cùng (có thể họp trực tuyến). 

2. Đối với chương trình phát thanh trực tiếp:  

+ Chỉ có một vòng chấm (chung khảo). Chấm trực tiếp tại studio.  

+ Họp Hội đồng để thảo luận những vấn đề khác biệt lớn và thống nhất kết 

quả cuối cùng. 

3. Cách chấm điểm: 

Điểm chính thức của tác phẩm được tính theo cách: lấy tổng số điểm của các 

thành viên chia cho số thành viên tham gia chấm. 

 Trong trường hợp điểm số có sự chênh lệch trên 2 điểm giữa các giám khảo, 

Hội đồng Giám khảo sẽ thảo luận và Chủ tịch Hội đồng quyết định. 

 Ban Thư ký Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo tổng hợp điểm.  

Tổng thư ký trình kết quả lên Tổng Giám đốc Đài TNVN quyết định giải thưởng. 

3.1.Tác phẩm chấm qua file âm thanh: 

 

https://lhpt.vov.vn/
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3.1.1 . Với phóng sự/ phóng điều tra 

TT Các tiêu chí Thang điểm 

tối đa: 10 

1 Nội dung 6 điểm 

 - Đúng quan điểm, đường lối 2 điểm 

 - Trúng vấn đề, trúng thời điểm 1 điểm 

 -  Đề tài mới, có tính phát hiện 1 điểm 

      -   Góc tiếp cận độc đáo 2 điểm 

2 Hình thức thể hiện 4 điểm 

      -   Bố cục chặt chẽ, lô-gích 1  điểm 

 - Biết khai thác và sử dụng chi tiết đắt, hợp lý, 

thuyết phục 

0,5 điểm 

 - Sử dụng có hiệu quả âm nhạc, tiếng động hiện 

trường...  

1 điểm 

     -  Giọng thể hiện truyền cảm 0,5 điểm 

     -  Dàn dựng công phu, sáng tạo 1 điểm 

 

3.1.2. Phỏng vấn 

TT Các tiêu chí Thang điểm 

tối đa: 10 

1                                Nội dung 6 điểm 

 - Đúng quan điểm, đường lối 2 điểm 

 - Trúng vấn đề, trúng thời điểm 1 điểm 

 -  Đề tài mới, có tính phát hiện 1 điểm 

      -   Góc tiếp cận độc đáo 2 điểm 

2 Hình thức thể hiện 4 điểm 

     -   Bố cục chặt chẽ, lô-gích 1 điểm 

- Nhân vật phù hợp 1 điểm 



4 

 

- Cách hỏi và đặt câu hỏi tự nhiên, sáng tạo 1 điểm 

- Âm thanh đảm bảo chất lượng 0,5 điểm 

-  Dàn dựng công phu, sáng tạo 0,5 điểm 

 

3.1.3. Chương trình phát thanh: chuyên đề/ talkshow/ tiếng Dân tộc 

TT Các tiêu chí Thang điểm 

tối đa: 10 

1 Nội dung 6 điểm 

- Đúng quan điểm, đường lối 2 điểm 

- Trúng vấn đề, trúng thời điểm 1 điểm 

-  Đề tài mới, có tính phát hiện 1 điểm 

     -   Góc tiếp cận độc đáo 2 điểm 

Hình thức thể hiện 4 điểm 

     -   Bố cục  chặt chẽ, lô-gích, có sáng tạo 0,5  điểm 

- Với CT Chuyên đề: Biết khai thác và sử dụng 

chi tiết đắt, hợp lý, thuyết phục  

- Với Talkshow: Chọn nhân vật và nhóm nhân vật 

phù hợp với chủ đề, nội dung  

0,5 điểm 

2 - Sử dụng có hiệu quả các yếu tố đặc trưng của 

phát thanh (âm nhạc, tiếng động hiện trường; 

tương tác với thính giả... ) 

1 điểm 

    - Giọng dẫn, thể hiện truyền cảm (Chuyên đề)/  Dẫn, 

đặt câu hỏi và trao đổi với khác tự nhiên 

1 điểm 

    - Dàn dựng công phu, sáng tạo 1 điểm 

 

3.1.4. Chương trình Câu chuyện truyền thanh 

TT Các tiêu chí Thang điểm 

tối đa: 10 

1 Nội dung 6 điểm 

 - Đúng quan điểm, đường lối 2 điểm 
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 - Trúng vấn đề, trúng thời điểm 1 điểm 

 -  Đề tài mới, có tính phát hiện 1 điểm 

      -   Góc tiếp cận độc đáo, kịch tính 2 điểm 

2 Hình thức thể hiện 4 điểm 

      -   Bố cục  chặt chẽ, lô-gích, có sáng tạo 0,5  điểm 

 - Diễn xuất 1 điểm 

 - Sử dụng có hiệu quả các yếu tố đặc trưng của 

phát thanh ( Sử dụng âm nhạc, tiếng động có ý 

đồ, nhạc minh họa chính xác) 

1 điểm 

     - Dẫn chuyện phong phú, sinh động  0,5 điểm 

     - Dàn dựng công phu, khéo léo 1 điểm 

 

3.2. Chương trình phát thanh trực tiếp  

TT Các tiêu chí Thang điểm 

tối đa: 10 

1 Nội dung 5 điểm 

- Đúng quan điểm/ trúng vấn đề 2 điểm 

- Có tính thời sự 1 điểm 

- Tính phát hiện, góc tiếp cận 1 điểm 

 - Bố cục tốt, nhân vật phù hợp 1 điểm 

2 Hình thức thể hiện 5 điểm 

- Cách dẫn chủ động, có phong cách riêng, ứng biến tốt 2 điểm 

- Đa dạng đặc trưng của phát thanh, thực hiện công phu 1,5  điểm 

- Tính tương tác cao (trong đó có việc rao sóng, quảng 

bá trước, trong khi phát sóng, livestream trên fanpage) 

1,5  điểm 

 

Giám khảo không cho điểm theo từng tiêu chí, mà cho điểm tổng hợp cả 

tác phẩm theo điểm 10, có tính số lẻ đến 0,25. Điểm tối thiểu cho mỗi tác phẩm là 

6 điểm.  
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Phiếu chấm điểm chỉ hoàn tất khi: các giám khảo chấm điểm và ghi nhận 

xét cho từng tác phẩm (nếu có). 

Giám khảo giữ bí mật kết quả chấm điểm các tác phẩm, và không được 

công bố trước khi có công bố giải thưởng của Ban Tổ chức. 

 Các giám khảo truy cập vào website: https://lhpt.vov.vn để thực hiện các 

thao tác chấm điểm, nhận xét. 

 Kỹ thuật hỗ trợ giám khảo chấm điểm: Thế Anh, 0986.198.197 

 

Điều 4: HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

1. Là những nhà báo, nhà văn, nghệ sỹ, chuyên gia của ngành phát thanh có uy tín, 

trình độ và kinh nghiệm nghề nghiệp. 

2. Có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá và thể hiện bằng điểm các tác phẩm tham gia 

LHPT, đảm bảo khách quan, chính xác. 

3. Ý kiến của các thành viên Hội đồng giám khảo thể hiện trên phiếu nhận xét, phát 

biểu ý kiến, trao đổi trực tiếp trong các phiên làm việc của Hội đồng giám khảo. 

4. Thành viên Hội đồng giám khảo không được chấm điểm cho tác phẩm của đơn 

vị mình (nếu có). 

* Hội đồng Sơ khảo được tổ chức theo từng khu vực:  

- Hội đồng giám khảo khu vực phía Bắc: chấm các tác phẩm của các Đài PT, 

Đài PT - TH các tỉnh, thành phố thuộc khu vực từ Hà Giang đến Nghệ An, 

các đơn vị thuộc Đài TNVN. 

- Hội đồng khu vực miền Trung, Tây Nguyên: chấm các tác phẩm của các Đài 

PT, Đài PT – TH các tỉnh, thành phố thuộc khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh 

Hoà và các tỉnh khu vực Tây Nguyên.  

- Hội đồng khu vực miền Nam: chấm các tác phẩm của các Đài PT, Đài PT – 

TH các tỉnh, thành phố thuộc khu vực từ Ninh Thuận đến Cà Mau. 

* Hội đồng chung khảo: không phân chia khu vực. 

* Hội đồng Sơ khảo, Chung khảo có các Trưởng tiểu ban. Nhiệm vụ của Trưởng 

tiểu ban là tổng hợp, báo cáo về chất lượng các tác phẩm thuộc Hội đồng mình chấm. 

* Giúp việc cho Hội đồng có Tổ Thư ký. 

5. Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo chủ trì, chịu trách nhiệm về toàn bộ 

hoạt động của Hội đồng 

https://lhpt.vov.vn/

