
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /KH-STTTT Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên truyền  

vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016 với chủ đề  

“Thực phẩm sạch - Vì chất lƣợng cuộc sống”  
 

 Thực hiện Quyết định số 6183/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 về việc bổ 

sung dự toán kinh phí phục vụ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2016 

cho các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên truyền vệ sinh an toàn 

thực phẩm năm 2016 với chủ đề “Thực phẩm sạch - Vì chất lượng cuộc sống” 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực 

phẩm và chủ đề “Thực phẩm sạch - Vì chất lượng cuộc sống” trên báo chí. 

2. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, nâng cao nhận 

thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền thành phố về chấp hành Luật an 

toàn thực phẩm nói chung và chủ đề “Thực phẩm sạch - Vì chất lượng cuộc 

sống” nói riêng. 

3. Ghi nhận và cổ vũ động viên các cơ quan báo chí tham gia vào việc 

tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu tranh phê phán những 

hành vi tiêu cực trong kinh doanh thực phẩm bẩn gây ảnh hưởng tới sức khỏe 

người dân thành phố. 

II. CHỦ ĐỀ, PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG  

1. Chủ đề 

Chủ đề của Cuộc thi: “Thực phẩm sạch - Vì chất lượng cuộc sống”. 

2. Phạm vi 

Các sự việc, sự kiện, hiện tượng liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực 

phẩm… có thật (không hư cấu) diễn ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối tƣợng 

a) Tất cả các công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan báo 

chí (sau đây gọi tắt là tác giả) có tác phẩm báo chí phù hợp với chủ đề, phạm vi 

nêu trên đều có thể gửi tác phẩm tham gia Bình chọn; 

b) Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Giúp việc không được 

tham gia Bình chọn.  
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III. NỘI DUNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA BÌNH 

CHỌN 

1. Nội dung 

Tác phẩm báo chí tham gia Bình chọn là những tác phẩm phản ánh những 

sự việc, hiện tượng … có thật (không hư cấu), có tính phát hiện; phản ánh chính 

xác, kịp thời chủ đề “Thực phẩm sạch - Vì chất lượng cuộc sống” trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, cụ thể: 

 a) Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, vai trò trách nhiệm của các cơ quan, lực lượng chức năng trong 

việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; 

b) Biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân có những kinh nghiệm hay, 

cách làm tốt, sáng tạo trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm liên quan đến 

chủ đề; 

c) Phê phán các tổ chức, tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực, tác động xấu 

đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm liên quan đến chủ đề. 

2. Quy định về tác phẩm tham gia Bình chọn 

a) Tác phẩm tham gia Bình chọn có nội dung, hình thức không vi phạm 

Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, Thể lệ Bình chọn và các quy định khác 

của pháp luật. 

b) Tác phẩm tham gia Bình chọn gồm tất cả các thể loại báo chí đã được 

đăng tải trên báo in, báo điện tử kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 

15 tháng 11 năm 2016. 

c) Mỗi tác giả tham gia Bình chọn không quá 05 tác phẩm. 

d) Cách thức nộp tác phẩm tham gia Giải: Tác phẩm tham gia Bình chọn có 

thể gửi trực tiếp đến Ban Tổ chức, qua bưu điện hoặc email, gồm:  

- Đối với Báo in: trang báo in tác phẩm hoặc ảnh chụp lại trang in tác phẩm 

(có đầy đủ thông tin về tác giả, số báo, ngày phát hành). 

- Đối với Báo điện tử: bản chụp màn hình bài báo được đăng tải trên 

website (có đầy đủ thông tin về tác giả, ngày đăng tải). 

đ) Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và 

không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia 

Bình chọn. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

1. Số lƣợng tác phẩm trao thƣởng 
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Ban tổ chức sẽ chọn ra 6 tác phẩm xuất sắc nhất về công tác tuyên truyền 

an toàn thực phẩm 2016 với chủ đề “Thực phẩm sạch - Vì chất lượng cuộc 

sống” để trao thưởng . 

2. Giá trị giải thƣởng 

Mỗi giải thưởng trị giá 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn) 

kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. 

Số lượng, giá trị giải thưởng có thể thay đổi tùy theo kết quả, chất lượng 

của tác phẩm. Quyết định của Trưởng Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng. 

V. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM THAM GIA BÌNH CHỌN VÀ 

TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ 

1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia Bình chọn 

Cuộc thi Bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên truyền về chủ đề 

“Thực phẩm sạch - Vì chất lượng cuộc sống” không nhằm mục đích kinh doanh; 

Ban Tổ chức sẽ sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền, cụ thể: 

a) Tác phẩm được chọn xét thưởng và tác phẩm tham gia thi không trả lại 

tác giả. Ban Tổ chức được sử dụng tác phẩm để phục vụ công tác tuyên truyền. 

b) Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách 

nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả có liên quan. 

b) Tác phẩm được chọn xét thưởng nếu vi phạm quyền tác giả và quyền 

liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi Giấy chứng nhận 

và tiền thưởng. 

2. Trách nhiệm của tác giả 

a) Thực hiện đúng thể lệ Bình chọn. Việc tác giả gửi tác phẩm tham gia 

được xem như đã chấp nhận mọi quy định của thể lệ Bình chọn. 

b) Chịu trách trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu 

nhập (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật. 

VI. THỜI HẠN NHẬN TÁC PHẨM THAM GIA BÌNH CHỌN 

1. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến 17 giờ 30 phút ngày 

20/11/2016 (tác phẩm gửi qua bưu điện tính theo dấu bưu điện). 

2. Hình thức gửi bài dự thi: Qua đường bưu điện hoặc Email. 

3. Địa chỉ nhận bài dự thi:  

 Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, tầng 24, Tòa nhà Trung 

tâm hành chính thành phố, số 24, đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.  

Email: hienhtt2@danang.gov.vn 

Điện thoại : 05113 849989  
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4. Ngoài phong bì (gửi trực tiếp hoặc bưu điện) ghi: Tham gia Bình chọn 

tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên truyền về chủ đề “Thực phẩm sạch - Vì chất 

lượng cuộc sống”.  

4. Thể lệ Bình chọn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đà 

Nẵng (http://www.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và 

Truyền thông (http://www.tttt.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Y tế 

(http://soyte.danang.gov.vn/); Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn (http://snnptnt.danang.gov.vn/); Trang thông tin điện tử Sở 

Công Thương (http://www.socongthuong.danang.gov.vn/); Tạp chí điện tử 

Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (http://www.ictdanang.vn). 

5. Thời gian công bố và địa điểm tổ chức trao thưởng: Ban Tổ chức sẽ 

thông báo sau. 

VII. KINH PHÍ 

1. Nguồn kinh phí 

Kinh phí do UBND thành phố Đà Nẵng cấp theo Quyết định số 6183/QĐ-

UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 về việc bổ sung dự toán kinh phí phục vụ 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2016 cho các cơ quan, đơn vị. 

2. Dự trù kinh phí thực hiện 

DỰ TRÙ KINH PHÍ 

Đơn vị tính: ngàn đồng 

TT Nội dung 
Số 

lƣợng 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền  
Ghi chú 

I 
TỔ CHỨC LỄ 

TRAO THƢỞNG 
      1.700   

1 

Thuê hội trường, âm 

thanh, ánh sáng, máy 

chiếu 

      0 

Mượn Hội 

trường 

UBND TP 

2 Backdrop 1 cái 900 900 
Thanh toán 

thực tế 
3 Nước uống 30 chai 10 300 

4 
Hỗ trợ phóng viên 

tham gia đưa tin 
4 người 50 200   

5 Phát hành giấy mời  30 cái  10 300   

II GIẢI THƢỞNG       13.200   
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1 Giá trị tiền mặt 6 tác phẩm 2.000 12.000 

Theo 

Quyết định 

số 

38/2012/Q

Đ-UBND 

ngày 

23/8/2012   

2 
Giấy Chứng nhận, 

khung 
6 giấy 100 600 

Thanh toán 

thực tế 
3 Hoa tươi 6 bó 100 600 

III 
KINH PHÍ PHỤC 

VỤ 
      6.100   

1 

Hỗ trợ Hội đồng bình 

chọn (01 Chủ tịch: 

200.000đ/người và 3 

thành viên: 

150.000đ/thành viên, 

5 ngày) 

1 
người 

(Chủ tịch) 
1.000 1.000 

Theo 

Quyết định 

số 

38/2012/Q

Đ-UBND 

ngày 

23/8/2012   

3 

người 

(thành 

viên) 

750 2.250 

2 

Hỗ trợ Ban Tổ chức, 

tổ giúp việc (Trưởng 

ban: 200.000đ/người, 

03 thành viên: 

100.000đ/người, 5 

ngày) 

1 

người 

(Trưởng 

ban) 

1.000 1.000 

3 

người 

(thành 

viên) 

500 1.500   

3 

Văn phòng phẩm, 

photo tác phẩm phục 

vụ công tác chấm 

chọn  

1   350 350 
Thanh toán 

thực tế  

TỔNG SỐ       21.000   

Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu đồng chẵn. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

a) Dự thảo và chủ trì tham mưu thực hiện Kế hoạch; 

b) Thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí đúng thời gian quy định; 

c)  Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá 

trình tổ chức Bình chọn; 



6 

 

d) Tham mưu ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc; 

Hội đồng bình chọn; Thể lệ Giải; Quyết định công nhận thành tích và khen 

thưởng cho các tác phẩm tiêu biểu; 

đ) Đề nghị Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, 

Cổng thông tin điện tử thành phố, Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông… 

đăng tải thể lệ và các văn bản có liên quan đến cuộc Bình chọn; có văn bản đề 

nghị các cơ quan báo chí thành phố hỗ trợ việc thông tin, thông báo về việc tổ 

chức Bình chọn. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Hỗ trợ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản trong công tác thanh quyết 

toán kinh phí tổ chức Cuộc bình chọn.  

3. Tạp chí điện tử ICT Đà Nẵng; Ban Biên tập Trang thông tin điện tử 

của: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Sở Công Thƣơng, Cổng thông tin điện tử thành phố 

Tạo banner, đăng tải thể lệ và các văn bản có liên quan đến cuộc Bình chọn 

trên trang chủ. 

4. Tiến độ thực hiện cụ thể ban hành kèm theo Phụ lục của Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu tuyên 

truyền an toàn thực phẩm năm 2016 với chủ đề “Thực phẩm sạch - Vì chất 

lượng cuộc sống”, đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng tiến độ./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân thành phố (để biết); 

- Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Sở Công Thương (để ph/h); 

- Cổng thông tin điện tử thành phố (để ph/h); 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính (để ph/h); 

- Tạp chí ICT Đà Nẵng (để thực hiện); 

- BBT Trang TTĐT Sở TT&TT (để thực hiện); 

- Các PGĐ Sở (để biết); 

- Lưu: VT, TTBCXB.H 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 

 

 

 

 



Phụ lục  

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-STTTT ngày     tháng     năm 2016) 

 

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

1.  Dự thảo Kế hoạch, dự trù kinh phí, lấy ý 

kiến các đơn vị, hoàn chỉnh Kế hoạch 

P. TTBCXB Sở Y tế; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; Sở Công 

Thương; Phòng KH-

TC 

14/10  

2.  Tham mưu ban hành các Quyết định thành 

lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Hội đồng 

bình chọn, điều lệ 

P. TTBCXB Sở Y tế; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn; Sở Công 

Thương; 

17/10  

3.  Họp Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn, Tổ 

giúp việc lần 1 

Tổ giúp việc  18/10  

4.  Tổ chức Phát động (Bằng văn bản) Tổ giúp việc Các cơ quan báo chí 

thành phố 

19/10  

5.  Tổng hợp tác phẩm tham gia bình chọn Tổ giúp việc Các cơ quan báo chí 

thành phố 

31/11  

6.  Chuyển tác phẩm đến Hội đồng bình chọn Tổ giúp việc Hội đồng bình chọn 04/12  

7.  Họp Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Hội đồng 

bình chọn lần 2 

Ban Tổ chức, Tổ 

giúp việc, Hội 

đồng bình chọn 

 11/12  
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8.  Tham mưu ban hành các Quyết định khen 

thưởng; Giấy chứng nhận 

Tổ giúp việc BTC 12/12  

9.  Tổ chức trao thưởng Tổ giúp việc BTC, HĐ bình chọn Dự kiến 

15/12 
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