
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /TB-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 3 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc phát động tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt  

trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

lần thứ ba năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐTĐKT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Cuộc thi 

viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng lần thứ ba năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông thông 

báo như sau: 

 I. THÔNG TIN VỀ CUỘC THI 

1. Cơ quan phát động tổ chức cuộc thi: Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng thành phố Đà Nẵng (cơ quan Thường trực là Ban Thi đua - Khen thưởng 

thành phố Đà Nẵng). 

2. Nội dung và đối tượng tham gia cuộc thi 

a) Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, 

công tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền 

hình đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Những tác phẩm báo chí (báo viết, báo nói, báo hình) của cá nhân hoặc 

nhóm tác giả viết về những gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố 

mới, điển hình tiên tiến được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương và thành 

phố Đà Nẵng kể từ ngày 11/6/2020 đến ngày 19/5/2021. 

c) Những bài viết của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về những gương 

sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới,điển hình tiên tiến, trong các 

lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 

3. Tiêu chí tác phẩm dự thi 

a) Các tác phẩm báo chí, bài viết dự thi phải phản ánh người thật, việc thật 

về những tấm gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình 

tiên tiến; không hư cấu; có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, có sức 

lan tỏa trong cộng đồng xã hội, mang lại hiệu quả tích cực trong các phong trào 

thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố; 

b) Tác phẩm báo viết, bài viết có từ 1.300 từ đến tối đa không quá 1.500 

từ (khuyến khích các tác phẩm báo chí, bài viết kèm theo ảnh tư liệu); 

c) Tác phẩm báo nói, báo hình có thời lượng không quá 07 phút; 

d) Một người có thể có nhiều bài dự thi, tác giả dự thi phải chịu trách 

nhiệm về tính chân thực, chính xác đối với nội dung của tác phẩm và chưa gửi 

bất kỳ cuộcthi nào; 

đ) Người dự thi phải ghi rõ thông tin của cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ 

thường trú, số điện thoại, địa chỉ email (nếu có); 

e) Ban Tổ chức không hoàn lại các tác phẩm báo chí, bài viết đã dự thi; 
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g) Thành viên của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi không 

tham gia dự thi. 

3. Khen thưởng 

Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau: 

a) Giải Nhất: 04 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng. 

b) Giải Nhì:  04 giải, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng  

c) Giải Ba: 04 giải, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng  

(Cơ cấu của mỗi loại giải ở trên như sau: 01 giải dành cho tác phẩm báo 

viết; 01 giải dành cho tác phẩm báo nói, báo hình và 02 giải dành cho bài viết). 

d) Giải Khuyến khích: 12 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (03 giải 

dành cho tác phẩm báo viết, 03 giải dành cho tác phẩm báo nói, báo hình và 06 

giải dành cho bài viết). 

II. QUY ĐỊNH VỀ NỘP TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Quy định về gửi tác phẩm dự thi 

a) Đối với tác phẩm báo chí: Gửi video, bảng World.doc qua đường link 

hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, đặt tên file chữ hoa không dấu: TÊN TÁC 

PHẨM - TÊN TÁC GIẢ  (ví dụ: MON QUA CUA THAY GIAO - NGUYEN 

VAN A) về địa chỉ email: thinhph@danang.gov.vn (người nhận ông Phạm Hữu 

Thịnh, Chuyên viên Văn phòng Sở, điện thoại: 0236.3840123). 

b) Đối với bài viết: Gửi bảng World.doc, đặt tên file chữ hoa không dấu: 

TÊN TÁC PHẨM - TÊN TÁC GIẢ (ví dụ: MON QUA CUA THAY GIAO - 

NGUYEN VAN A) về địa chỉ email: thinhph@danang.gov.vn (người nhận ông 

Phạm Hữu Thịnh, Chuyên viên Văn phòng Sở, điện thoại: 0236.3840123). 

Lưu ý: Tác giả đã đăng ký tác phẩm dự thi theo cơ quan/đơn vị khác thì 

không đăng ký tiếp tục tại Sở Thông tin và Truyền thông để tránh trùng lặp. 

2. Thời gian 

a) Thời gian Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận các tác phẩm báo chí 

và bài viết dự thi từ ngày ban hành Thông báo này đến hết ngày 10/5/2021. 

b) Thời gian tổng hợp bài dự thi báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng 

thành phố từ ngày 11/5/2021 - 19/5/2021. 

c) Thời gian Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức tổng kết và trao giải dự kiến 

nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái 

quốc (11/6/1948 - 11/6/2021). 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Giao Ban Chấp hành Công đoàn Sở chủ trì, triển khai phát động Cuộc 

thi đến toàn thể đoàn viên Công đoàn Sở, quy định số lượng bài dự thi cụ thể ở 

mỗi công đoàn Cơ sở.  

2. Các phòng thuộc Sở phối hợp phát động Cuộc thi đến các cơ quan, đơn 

vị thuộc lĩnh vực quản lý được biết tham gia. 

mailto:thinhph@danang.gov.vn
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3. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở phối hợp công khai thông tin 

phát động cuộc thi và tạo chuyên mục để tuyên truyền về Cuộc thi trên Trang 

Thông tin điện tử Sở. 

4. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp bài đăng ký dự thi và gửi về 

Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố theo đúng thời gian quy định. 

Trên đây là thông báo về cuộc thi Viết về gương người tốt, việc tốt trong 

phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng lần thứ ba năm 

2021, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị triển 

khai phát động đến công chức, viên chức, người lao động được biết tham gia./. 

Nơi nhận: 
- BCH Công đoàn Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- CCVC-NLĐ toàn Sở; 
- Các các đơn vị, doanh nghiệp Ngành TT&TT TPĐN; 
- Các cơ quan báo chí TPĐN; 
- Ban Biên tập Trang TTĐT Sở (đăng tải công khai); 
- Ban TĐKT TPĐN (b/c); 
- Sở TNMT TPĐN -Khối trưởng Khối thi đua SBN (b/c); 

- Sở KH&ĐT TPĐN - Khối trưởng Khối 3 (b/c) 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. HT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 
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