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Giải			thưởng			báo			chí			Nguyễn			Văn			Tiết		

		Ghi			nhận			thành			tựu			dành			cho			người			làm			báo			ở			Bình			Dương		
	

	

Trần			Quỳnh			Như(*)		

Nhà	 	giáo,		nhà		báo,		nhà		hoạt		động		cách		mạng		Nguyễn		Văn		Tiết	 	là		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
người	 	con	 	ưu	 	tú	 	của	 	tỉnh		Bình		Dương.		Tên		của		ông		cũng		được		lấy		làm		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
giải	 	thưởng		Báo		chí		để		trao		tặng		cho		các		tác		phẩm		báo		chí	 	chất		lượng		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
của	 	Bình		Dương.		Cũng		như		giải		thưởng		Huỳnh		Văn		Nghệ		dành		cho		văn		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
học	 	nghệ	 	thuật,	 	giải	 	thưởng	 	Nguyễn	 	Văn	 	Tiết	 	là	 	niềm		vinh		dự,		tự		hào		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
cho			những			người			làm			báo			viết			về			Bình			Dương			hiện			nay…		

1. Giới			thiệu			sơ			lược			về			thân			thế			sự			nghiệp			Nguyễn			Văn			Tiết:		

O� ng  là  một  trong  những  Bı ́ thư  Tın̉h  ủy  đa�u  tiên  của  tın̉h  Bıǹh  Dương.                
Nguye�n  Văn  Tie� t  được  bie� t  đe�n  như  một  ta�m  gương  của  sự  dũng  cảm,  gan                
dạ,  ta�m  nhıǹ  xa,  đặc  biệt  là  ta�m  lòng  sa� c  son  vı ̀  nước,  vı ̀  dân.  Nguye�n  Văn                  
Tie� t  (còn  gọi  là  Sáu  Tie� t)  sinh  năm  1909,  tại  xã  Bıǹh  Nhâm,  huyện  Thuận                
An.  Lớn  lên  trong  một  gia  đıǹh  nông  dân  nghèo,  đã  quye� t  tâm  học  đe�   đo� i                 
đời.  Sau  khi  to� t  nghiệp  Tie�u  học  trường  cộng  đo� ng  Nam  Châu  Thành  (nay  là                
trường   tie�u   học   Nguye�n   Du),   ông   trở   ve�    làm   tha�y   giáo   trường   làng.  

Tháng  3-  1926,  ông  đã  vận  động  học  sinh  thi ̣  xã  Thủ  Da�u  Một  bãi                
khóa,  kéo  ve�   Sài  Gòn  dự  le�   tang  cụ  Phan  Chu  Trinh.  Sau  đó,  ông  sớm  gia                  
nhập  “Hội  kıń”  yêu  nước  ở  điạ  phương.  Mùa  xuân  năm  1930,  khi  Đảng  cộng                
sản  Việt  Nam  ra  đời,  ông  đã  hướng  da�n  nông  dân,  thợ  thủ  công  Lò  Chén,  Lò                  
đường,  Trại  mộc  làm  đơn  xin  nhà  ca�m  quye�n  Pháp  giảm  thue� ,  giảm  tô,  đòi                
tăng   lương,   cải   thiện   đời   so� ng.  

 

 

(*)			Báo			Bình			Dương.			Email:			quynhnhu73@gmail.com		

 

 

 



Tháng  8  -1930,  Nguye�n  Văn  Tie� t  được  ke� t  nạp  vào  Chi  bộ  cộng  sản  xã                
Bıǹh  Nhâm.  Trong  le�   kỷ  niệm  Cách  mạng  tháng  mười  Nga  tại  mie�u  Cây  Đào                
xã  Thuận  Giao,  ông  được  Chi  bộ  phân  công  phát  bie�u  làm  sáng  tỏ  nie�m  tin                 
và  ước  mơ  ve�   một  mùa  xuân  nhân  loại  đã  xua� t  hiện  bên  trời  A� u  và  kêu  gọi                   
nhân  dân  ủng  hộ  phong  trào  Xô  Vie� t  Nghệ  Tıñh.  Sau  cuộc  mıt́  tinh,  ông  bi ̣ ba� t                  
và   phải   lãnh   án   5   năm   tù   giam   và   10   năm   đày   biệt   xứ.  

Không  nhụt  chı,́  năm  1937,  vừa  thoát  khỏi  nhà  tù,  ông  được  Thành  ủy               
Sài  Gòn  –  Gia  Điṇh  phân  công  ve�   cùng  với  Văn  Công  Khai  lãnh  đạo  phong                 
trào  Cách  mạng  ở  tın̉h  Thủ  Da�u  Một.  Chı ̉ sau  một  thời  gian  nga�n,  ông  đã  to�                   
chức   nhie�u   “công   hội   đỏ”   ở   Da�u   Tie�ng   và   “nông   hội   đỏ”   tại   Lái   Thiêu…  

Tháng  100  1945,  ông  được  phân  công  làm  Bı ́  thư  tın̉h  ủy  Thủ  Da�u               
Một,  thay  đo� ng  chı ́  Văn  Công  Khai  chuyên  trách  công  tác  chıńh  quye�n.  Lúc               
a�y,  ông  vừa  là  đại  bie�u  Quo� c  hội  khóa  1,  Chủ  nhiệm  Mặt  trận  Việt  Minh,  chủ                  
nhiệm  U� y  ban  tuyên  truye�n.  Chủ  nhiệm  báo  “Tie�n  Lên”  của  tın̉h  Đảng  bộ,  U� y                
viên  chıńh  tri,̣  U� y  viên  dân  quân  kiêm  tın̉h  đội  trưởng  dân  quân.  O� ng  ga�n  bó                 
với  báo  chı ́  từ  tờ  báo  Tie�n  Lên  này…  Giữa  lúc  cuộc  kháng  chie�n  của  nhân                 
dân  ta  sa�p  bước  vào  giai  đoạn  phản  công  đic̣h  và  ở  tuo� i  39,  Nguye�n  Văn  Tie� t                  
đã  ngã  xuo� ng  trong  một  chuye�n  đi  kie�m  tra  công  tác  tại  chie�n  khu  Thuận  An                 
Hòa,   ngày   19-4-1948.  

Nhân  dân  Bıǹh  Dương  nói  chung,  nhân  dân  Thuận  An  nói  riêng  sẽ              
không  bao  giờ  quên  người  cán  bộ  lãnh  đạo  mang  tên  Nguye�n  Văn  Tie� t,               
người  học  trò  tha�m  nhua�n  sâu  sa� c  tư  tưởng  Cách  mạng  của  Chủ  tic̣h  Ho�   Chı ́                
Minh.  Nguye�n  Văn  Tie� t  giữ  chức  Bı ́ thư  tın̉h  ủy  Bıǹh  Dương  từ  1946-1948.               
O� ng  được  UBND  tın̉h  công  nhận  là  liệt  sı ̃  và  được  tặng  thưởng “Huy	 	hiệu	             	 	
Nam			bộ			Kháng			chiến”	 

Hiện  tại,  liệt  sı ̃  Nguye�n  Văn  Tie� t  được  thờ  cùng  5  đảng  viên  tie�n  bo� i                
của  Chi  bộ  Công  sản  đa�u  tiên  của  Thủ  Da�u  Một  tại  đe�n  Bıǹh  Nhâm-TX  Thuận                 
An-  Bıǹh  Dương.  Người  dân  Bıǹh  Nhâm  luôn  tự  hào  ve�   người  con  ưu  tú  này.                 
Cùng  với  Văn  Công  Khai  và  nhie�u  cán  bộ  cách  mạng  của  Bıǹh  Dương,               
Nguye�n  Văn  Tie� t  được  đặt  tên  đường,  được  đặt  tên  cho  giải  thưởng  báo  chı ́               
của  tın̉h  như  một  cách  đe�   tri  ân  ông,  ghi  nhận  những  đóng  góp  của  ông  dành                  
cho   báo   chı ́  tın̉h   nhà   xưa   và   nay.   

2.Đôi			điều			về			tờ			báo			Tiến			Lên			do			Nguyễn			Văn			Tiết			sáng			lập		

Trong  cuộc  đời,  sự  nghiệp  của  đo� ng  Nguye�n  Văn  Tie� t  có  một  da�u  a�n               
quan  trọng,  đó  là  sáng  lập  ra  tờ  báo  Tie�n  Lên  và  kiêm  chủ  nhiệm  tờ  báo.                  
Trong  suo� t  những  năm  đa�u  kháng  chie�n,  tờ  báo  do  ông  phụ  trách  đã  góp                
pha�n  tıćh  cực  trong  công  tác  tuyên  truye�n,  co�   động  toàn  quân,  toàn  dân               
vượt   qua   mọi   khó   khăn,   kiên   quye� t   theo   Đảng,   kháng   chie�n   đe�n   tha�ng   lợi.  



Từ  đa�u  năm  1946,  quân  Pháp  mở  rộng  phạm  vi  chie�m  đóng  Thủ  Da�u               
Một.  Nhie�u  xã,  đic̣h  lập  lại  ban  hội  te� ,  to�   chức  ngụy  binh  đàn  áp  nhân  dân,                  
truy  ba� t  cán  bộ  Việt  Minh.  Trong  bo� i  cảnh  đó,  giữa  tháng  1-1946,  một  bộ                
phận  U� y  ban  kháng  chie�n  kiêm  hành  chıńh  tın̉h  Thủ  Da�u  Một,  cùng  các  ban                
thông  tin  tuyên  truye�n  rút  ve�   căn  cứ  Be�n  Súc  đe�   tăng  cường  sự  lãnh  đạo  của                  
Đảng  tại  điạ  phương.  Tháng  3-1946,  thực  hiện  Chı ̉  thi ̣  của  Xứ  ủy  Nam  bộ,                
Ban  Cha�p  hành  lâm  thời  Thủ  Da�u  Một  được  công  nhận  chıńh  thức  và               
Nguye�n  Văn  Tie� t  được  ba�u  làm  Bı ́  thư  Tın̉h  ủy  kiêm  To� ng  Thư  ký  Bộ  Việt                 
Minh.  Nhận  thức  được  ta�m  quan  trọng  của  công  tác  tuyên  truye�n,  ông  đã               
sáng  lập  ra  tờ  báo  Tie�n  Lên  và  kiêm  chủ  nhiệm  tờ  báo.  Trong  suo� t  những                 
năm  đa�u  kháng  chie�n,  tờ  báo  do  Nguye�n  Văn  Tie� t  phụ  trách  đã  góp  pha�n                
tıćh  cực  tuyên  truye�n,  co�   động  toàn  quân,  toàn  dân  vượt  qua  mọi  khó  khăn,                
kiên   quye� t   theo   Đảng,   kháng   chie�n   đe�n   tha�ng   lợi.  

Tờ  báo  Tie�n  Lên  được  xua� t  bản  trên  danh  nghıã  là  cơ  quan  ngôn  luận                
của  Tın̉h  bộ  Việt  Minh.  Đây  là  phương  tiện  thông  tin  ve�   chủ  trương,  điṇh                
hướng  đường  lo� i  kháng  chie�n  của  điạ  phương,  cho� ng  lại  âm  mưu  chia  rẽ  và                
các  thủ  đoạn  đánh  phá  của  đic̣h.  Các  bài  báo  tập  trung  giải  thıćh  cho  nhân                 
dân  rõ  vı ̀ sao  phải  kháng  chie�n,  the�   nào  là  kháng  chie�n  trường  kỳ,  toàn  dân                 
và   toàn   diện;   hướng   da�n   một   so�    việc   cụ   the�    cho   các   ca�p   bộ   ở   các   xã,   a�p…  

Giữa  lúc  cách  mạng  vừa  mới  thành  công,  lực  lượng  cách  mạng  còn              
non  trẻ  lại  phải  đương  đa�u  với  giặc  Pháp  với  dã  tâm  chie�m  nhie�u  nơi  ở                 
trong  tın̉h,  Nguye�n  Văn  Tie� t  đã  chı ̉ đạo  và  to�   chức  tuyên  truye�n  cho  cán  bộ,                 
chie�n  sı ̃ ve�   chủ  trương  của  Tın̉h  ủy  là  phân  hóa,  thuye� t  phục  các  chức  sa� c  và                  
vận  động  làm  tan  rã  so�   tıń  đo�   bi ̣ lừa  gạt,  mua  chuộc.  Từ  đó,  cán  bộ,  chie�n  sı ̃                   
ta  đã  đi  sâu  vào  qua�n  chúng  vận  động  làm  tan  rã  từng  mảng  lıńh  Cao  Đài.                  
Một  so�   chức  sa� c  có  tie�n  bộ,  được  tın̉h  cử  đi  học  lớp  chıńh  sách  tôn  giáo  của                   
Đảng  ở  vùng  “Hội  đo� ng  Sa�m”,  Gia  Điṇh  (nay  thuộc  tın̉h  Long  An).  Nhie�u               
người  sau  này  trở  thành  cán  bộ  Mặt  trận  Việt  Minh  và  làm  co� t  cán  trong                 
phong   trào   Cao   Đài   vận.  

Theo  tài  liệu  ghi  lại,  ban  đa�u,  tờ  báo  Tie�n  Lên  ra  1  kỳ/tua�n,  mo� i  kỳ                 
xua� t  bản  được  ma�y  chục  bản,  dày  từ  4  -  6  trang,  Báo  được  in  trên  gia�y                  
pelure.  Tờ  báo  được  đưa  đe�n  cơ  quan,  đơn  vi ̣ hay  điạ  phương  nào  thı ̀ cán  bộ,                  
chie�n  sı ̃ lie�n  chuye�n  tay  nhau  đọc  đe�n  rách  nát  mới  thôi.  Sau  đó,  tờ  Tie�n  Lên                  
chuye�n  qua  in  ba�ng  chữ  chı,̀  phát  hành  mo� i  kỳ  vài  trăm  so�   và  cũng  tăng                 
trang.  Đe�   in  ra  được  tờ  báo  Tie�n  Lên  trong  đie�u  kiện  chie�n  tranh  là  vô  cùng                  
khó  khăn.  Trên  măng  sét  của  tờ  báo  đe�   tie�ng  nói  của  Mặt  trận  Việt  Minh  đã                  
the�   hiện  ý  chı ́  và  die�n  đàn  của  những  người  yêu  nước,  theo  kháng  chie�n                
cho� ng  lại  thực  dân  Pháp  xâm  lược.  Vı ̀ vậy,  cán  bộ,  nhân  dân  và  chie�n  sı ̃ Thủ                  
Da�u  Một  chuye�n  tay  nhau  đọc  say  sưa  những  thông  tin  trên  báo.  Đe�n  cuo� i                
năm   1947,   tờ   Tie�n   Lên   tạm   ngưng   hoạt   động.  



Với  vai  trò  là  Chủ  nhiệm  U� y  ban  Tuyên  truye�n,  Chủ  nhiệm  báo  Tie�n               
Lên,  Nguye�n  Văn  Tie� t  ra� t  quan  tâm,  sâu  sát  công  tác  tuyên  truye�n  đường  lo� i,                
chủ  trương  của  Đảng,  của  Chıńh  phủ  và  thời  sự  kháng  chie�n,  góp  pha�n  o� n                
điṇh  tư  tưởng  trong  cán  bộ,  nhân  dân  vùng  kháng  chie�n  và  vùng  đic̣h  hậu.                
Đặc  biệt,  ngày  19-12-1946,  Chủ  tic̣h  Ho�   Chı ́ Minh  ra  Lời  kêu  gọi  toàn  quo� c                
kháng  chie�n,  Tın̉h  ủy  Thủ  Da�u  Một  xác  điṇh  nhiệm  vụ  ra  sức  tuyên  truye�n,                
động  viên  tinh  tha�n  yêu  nước,  ý  chı ́ căm  thù  giặc  của  các  ta�ng  lớp  nhân  dân,                  
động  viên  nhân  dân  tham  gia  kháng  chie�n.  Tờ  báo  cũng  kêu  gọi  không               
ngừng  mở  rộng  kho� i  đại  đoàn  ke� t  toàn  dân  tộc,  xây  dựng  lực  lượng  vũ  trang                 
các  ca�p,  xây  dựng  phong  trào  bıǹh  dân  học  vụ  đo� ng  thời  xây  dựng  phong                
trào  văn  hóa,  văn  nghệ  kháng  chie�n,  xây  dựng  mạng  lưới  thông  tin  liên  lạc…                
góp  pha�n  đáp  ứng  yêu  ca�u  của  công  cuộc  kháng  chie�n  toàn  dân,  toàn  diện.                
Cùng  với  các  cơ  quan,  ban  ngành,  Ban  thông  tin  tuyên  truye�n  được  kiện               
toàn  thêm  một  bước  trong  đó  có  da�u  a�n  của  báo  Tie�n  Lên  do  Nguye�n  Văn                 
Tie� t   làm   chủ   nhiệm.  

3.Về	 	giải	 	thưởng	 	báo	 	chí	 	Nguyễn	 	Văn	 	Tiết	 	của	 	tỉnh	 	Bình	 	Dương	 	hiện		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
nay:		

 Bıǹh  Dương  có  2  giải  thưởng  ra� t  danh  dự  dành  cho  người  vie� t  đó  là                 
giải   Huỳnh   Văn   Nghệ   và   giải   Nguye�n   Văn   Tie� t.   

Trước  he� t  xin  được  nói  đe�n  giải  thưởng  Huỳnh  Văn  Nghệ,  đây  là  giải               
nha�m  mục  đıćh  kha�ng  điṇh,  ghi  nhận  những  thành  tựu  trong  hoạt  động              
sáng  tạo  văn  học  nghệ  thuật  qua  việc  phản  ảnh  ve�   đa� t  và  người  Bıǹh  Dương.                 
Giải  thưởng  5  năm  được  to�   chức  một  la�n.  Hiện,  Ban  to�   chức  đang  nhận  tác                 
pha�m  dự  Giải  thưởng  văn  học  –  nghệ  thuật  Huỳnh  Văn  Nghệ  la�n  thứ  VI,  giai                 
đoạn  2016-2020.  Tác  pha�m  tham  dự  là  thuộc  các  bộ  môn:  Văn  học,  A� m               
nhạc,  Mỹ  thuật,  Sân  kha�u,  Điện  ảnh,  Múa,  Nhie�p  ảnh,  Văn  nghệ  dân  gian,               
Kie�n  trúc  của  tác  giả,  nhóm  tác  giả,  biên  kic̣h,  đạo  die�n,  die�n  viên  chuyên                
nghiệp,  không  chuyên  nghiệp  trong  và  ngoài  tın̉h.  Giải  thưởng  Huỳnh  Văn             
Nghệ  là  ghi  nhận  ve�   văn  học  nghệ  thuật  đáng  trân  trọng  và  tự  hào  mà  người                  
làm   văn   học   nghệ   thuật   có   được.  

Riêng  với  giải  báo  chı ́ Nguye�n  Văn  Tie� t,  đây  là  giải  thưởng  đe�   kip̣  thời                
khuye�n  khıćh,  bo� i  dưỡng  tài  năng  báo  chı,́  nâng  cao  vai  trò,  trách  nhiệm  của                
người  làm  báo  đo� i  với  xã  hội.  Giải  thưởng  có  từ  năm  2015  và  được  to�   chức                  
mo� i  năm  một  la�n.  Như  vậy,  giải  Nguye�n  Văn  Tie� t  có  sau  giải  Huỳnh  Văn                
Nghệ.  Đe�   có  giải  thưởng  này,  Thường  trực  Tın̉h  ủy,  UBND  tın̉h  đã  cha�p  thuận                
cho  Hội  Nhà  báo  tın̉h  Bıǹh  Dương  pho� i  hợp  với  các  ngành  liên  quan  trie�n                
khai   Giải   báo   chı ́  Nguye�n   Văn   Tie� t   tın̉h   Bıǹh   Dương.   

Giải  Báo  chı ́ Nguye�n  Văn  Tie� t  –  Giải  báo  chı ́ tın̉h  Bıǹh  Dương  (gọi  ta� t  là                 
Giải  Báo  chı ́  tın̉h)  được  to�   chức  hàng  năm  là  một  hoạt  động  nha�m  khuye�n                
khıćh,  bo� i  dưỡng  tài  năng  báo  chı;́  nâng  cao  vai  trò,  trách  nhiệm  của  các  nhà                 



báo  đo� i  với  xã  hội.  Đo� ng  thời  thông  qua  Giải  Báo  chı ́  tın̉h  góp  pha�n  động                 
viên,  co�   vũ  phong  trào  thi  đua  lao  động  sáng  tạo  của  những  người  làm  báo                 
nói  chung,  phát  hiện  các  tác  pha�m  báo  chı ́ xua� t  sa� c  trong  năm  của  các  nhà                 
báo  chuyên  nghiệp  và  không  chuyên  nghiệp  trong  và  ngoài  tın̉h  đe�   động              
viên,  khuye�n  khıćh  những  tác  giả  có  nhie�u  tác  pha�m  đóng  góp  cho  sự  nghiệp                
xây  dựng  và  phát  trie�n  tın̉h  Bıǹh  Dương  vı ̀ mục  tiêu  “Dân  giàu,  nước  mạnh,                
xã   hội   dân   chủ,   công   ba�ng,   văn   minh”.  

Hội  Nhà  báo  Bıǹh  Dương  là  cơ  quan  thường  trực  Giải  Báo  chı ́ tın̉h,  có                
trách  nhiệm  bảo  đảm  các  đie�u  kiện  hoạt  động  của  Ban  To�   chức,  Ban  Giám                
khảo;  To�   chức  le�   trao  giải  vào  dip̣  kỷ  niệm  Ngày  Nhà  báo  Việt  Nam  21/6                 
hàng  năm.  Giải  thưởng  Báo  chı ́ tın̉h  Bıǹh  Dương  được  trao  cho  các  tác  giả,                
hoặc  nhóm  tác  giả  có  tác  pha�m  đoạt  giải  (ne�u  một  tác  giả  hoặc  nhóm  tác  giả                  
có  hai  tác  pha�m  cùng  đoạt  giải  thı ̀  được  nhận  giải  thưởng  cao  nha� t);  được                
UBND  tın̉h  ca�p  gia�y  chứng  nhận  giải  thưởng  Báo  chı ́ tın̉h  Bıǹh  Dương,  kèm               
theo   tie�n   thưởng.  

Tác  pha�m  gửi  dự  giải  phải  là  những  tác  pha�m  báo  chı ́  phản  ánh  ve�                 
Bıǹh  Dương  đã  được  công  bo�   trên  các  phương  tiện  thông  tin  đại  chúng               
(Được  Bộ  Thông  tin  và  Truye�n  thông  ca�p  gia�y  phép  xua� t  bản),  có  hiệu  quả                
xã   hội   cao,   được   dư   luận   xã   hội   thừa   nhận.  

Ve�   tác  giả  dự  giải  báo  chı ́  tın̉h  go� m:  Những  người  làm  báo  chuyên               
nghiệp,  không  chuyên  nghiệp  đang  công  tác,  sinh  so� ng  ở  trong  hoặc  ngoài              
tın̉h.  Tác  giả  không  vi  phạm  quy  điṇh  đạo  đức  nghe�   nghiệp  của  người  làm                
báo  Việt  Nam,  không  vi  phạm  Luật  Báo  chı,́  Pháp  luật  hiện  hành  và  các  quy                 
điṇh  khác  ke�   từ  ngày  01-1  năm  trước  đe�n  ngày  phát  giải.  Các  the�   loại  tham                 
dự  go� m:  Tin,  Tin  ảnh,  Bài  phản  ánh,  Gương  người  to� t  việc  to� t,  Phóng  sự,                
Phóng  sự  đie�u  tra,  Xã  luận,  Bıǹh  luận,  Chuyên  luận,  Bút  ký  báo  chı,́  A� nh  đơn                 
và  phóng  sự  ảnh.  Tiêu  chua�n  xét  chọn  là  những  tác  pha�m  phản  ánh  các  hoạt                 
động  kinh  te�   -  xã  hội  của  tın̉h  Bıǹh  Dương,  bảo  đảm  các  yêu  ca�u:  Có  điṇh                  
hướng  tư  tưởng,  chıńh  tri ̣  đúng  đa�n,  khách  quan.  Nêu  được  những  va�n  đe�                
mới,  có  tıńh  thuye� t  phục  cao;  có  phương  pháp  the�   hiện  ha�p  da�n,  sáng  tạo,  có                 
tıńh  phát  hiện;  bie�u  dương  đie�n  hıǹh  tiên  tie�n,  nhân  to�   mới;  có  tác  động  tıćh                 
cực  đe�n  đời  so� ng  xã  hội,  góp  pha�n  thúc  đa�y  phát  trie�n  kinh  te�   -  xã  hội,  đảm                   
bảo   an   ninh   quo� c   phòng   của   tın̉h,   đem   lại   hiệu   quả   xã   hội   thie� t   thực…  

 Theo  ông  Đo�   Văn  Thông,  Phó  Chủ  tic̣h  Thường  trực  Hội  Nhà  báo  tın̉h                
Bıǹh  Dương,  Phó  trưởng  Ban  To�   chức  Giải  báo  chı ́  Nguye�n  Văn  Tie� t,  cho               
bie� t;  4  năm  qua,  Giải  báo  chı ́ Nguye�n  Văn  Tie� t  tie�p  tục  kha�ng  điṇh  được  uy                 
tıń  khi  có  sự  tham  gia  của  nhie�u  tác  giả  trong  và  ngoài  tın̉h.  Năm  2018,  cha� t                  
lượng  các  tác  pha�m  báo  chı ́ tham  dự  giải  được  nâng  lên  rõ  rệt.  Các  tác  pha�m                  
đã  phản  ánh  khá  đa�y  đủ,  sinh  động,  kip̣  thời  các  sự  kiện  chıńh  tri,̣  kinh  te� ,  xã                   
hội,  văn  hóa  của  tın̉h,  có  tác  động  xã  hội  lớn,  được  nhie�u  bạn  đọc  quan  tâm.                  
Giải  thu  hút  sự  tham  gia  của  hơn  40  nhà  báo  với  100  tác  pha�m  báo  chı ́ dự                   
thi.  Giải  của  năm  2018  (trao  thưởng  vào  dip̣  kỷ  niệm  ngày  Báo  chı ́  Cách                



mạng  Việt  Nam  2018,  có  70  tác  pha�m  được  chọn  vào  vòng  chung  khảo.  Vào                
vòng  chung  khảo,  có  5  tác  pha�m  đạt  giải  A,  8  tác  pha�m  đạt  giải  B,  8  tác  pha�m                    
giải   C   và   8   tác   pha�m   đạt   giải   Khuye�n   khıćh.   

Những  tác  pha�m  đạt  giải  thưởng  Nguye�n  Văn  Tie� t  là  những  tác  pha�m              
tiêu  bie�u  ve�   nội  dung  và  hıǹh  thức,  có  tıńh  điṇh  hướng  dư  luận  xã  hội.  Nhie�u                  
tác  pha�m  đã  có  tác  động  xã  hội  to� t,  được  các  cơ  quan  chức  năng  tie�p  thu,                  
giải   quye� t,   được   dư   luận   xã   hội   đánh   giá   cao…  

Trong  thời  gian  qua,  các  nhà  ba1oáo,  các  cơ  quan  báo  chı ́ trong  tın̉h               
luôn  phát  huy  vai  trò  tiên  phong  trên  mặt  trận  tư  tưởng  văn  hóa  của  Đảng,                 
chủ  động  thực  hiện  to� t  công  tác  tuyên  truye�n  các  chủ  trương,  đường  lo� i  của                
Đảng,  chıńh  sách  pháp  luật  của  Nhà  nước  đe�n  người  dân,  phản  ánh  mọi  mặt                
của  đời  so� ng  xã  hội,  phản  ánh  những  cách  làm,  mô  hıǹh  hay,  góp  pha�n  vào                 
sự  phát  trie�n  chung  của  tın̉h.  Cơ  quan  báo  chı ́ tie�p  tục  đi  đa�u  trong  công  tác                  
tuyên  truye�n,  tie�p  tục  đóng  góp  vào  sự  phát  trie�n  chung  của  Bıǹh  Dương.  Và,                
giải  thưởng  báo  chı ́ Nguye�n  Văn  Tie� t  sẽ  là  ghi  nhận  thành  tựu  của  người  làm                 
báo,  giúp  người  làm  báo  tự  tin  hơn,  tự  hào  hơn  và  tie�p  tục  pha�n  đa�u  hơn                  
nữa   cho   nghe�    nghiệp   mà   mıǹh   đã   chọn.  

Tài			liệu			tham			khảo:		

- Tạp   chı ́  của   Hội   Khoa   học   –   Lic̣h   sử   tın̉h  
- Nội  dung  giải  thưởng  báo  chı ́ Nguye�n  Văn  Tie� t,  giải  thưởng  văn  hóa              

nghệ   thuật   Huỳnh   Văn   Nghệ  
- Báo   Bıǹh   Dương   

 

 

 


