MT S THÔNG TIN NHN BIT TH NHÀ BÁO
THI HN 2016 – 2020 DO B THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG CP

1. Kích thc: chiu dài 86 mm, chiu rng 54 mm, dày 0,76 mm.
2. Cht liu: nha PVC. Khi in co phu 01 lp chông bay mau, chông xc 02 mt the.
3.Hình thc: Nn trc màu vàng, gia in hình quc huy và ha tit trng ng xung quanh; nn sau màu .
4. Ngôn ng: Ting Vit và Ting Anh.
5. Th có giá tr n ngày 31/12/2020.
6. Các thông tin c ghi trên mt trc và mt sau ca Th Nhà báo
a) Mt trc ca Th Nhà báo
- Tip giáp vi l trái ca Th
+ Gia là in nh ca ngi c cp th có khuôn kh 15 mm x 20 mm.
+ Phía di nh là dòng ch: S th; Ngày cp; Có giá tr n.
+ Góc di cùng là 02 vch chéo màu sm.
- Gia Th
+ Phía trên in dòng ch vit hoa “TH NHÀ BÁO”.
+ Phía di là các dòng ch: H và tên; Bút danh; Nm sinh; C quan.
+ Di cùng ghi chc danh, ch ký ca ngi có thm quyn ký Th Nhà báo và du ca B Thông tin và Truyn
thông.
- Tip giáp vi l phi ca Th
+ Phía trên là v trí in mã nhn din h s nhà báo.
+ Phía di là tem chng gi có s dng cht liu phn quang vi hình logo B Thông tin và Truyn thông.
b) Mt sau ca Th Nhà báo
- Trên cùng in dòng ch vit hoa “CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM”.
- Gia là hình Quc huy.
- Góc bên trái phía di là 02 vch chéo màu nht; phía di Quc huy là dòng ch vit hoa “TH NHÀ BÁO”
và ghi thi hn 2016-2020.

