
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ  TUYÊN 

TRUYỀN VỀ CHỦ ĐỀ “ĐÀ NẴNG – 

THÀNH PHỐ MÔI TRƯỜNG” 

Số:           /QĐ-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày    tháng 4  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế Giải báo chí tuyên truyền  

về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2017 

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN  

VỀ CHỦ ĐỀ “ĐÀ NẴNG - THÀNH PHỐ MÔI TRƯỜNG” 
 

Căn cứ Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Kế hoạch số 320/KH-STTTT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Sở 

Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng về tổ chức Giải báo chí tuyên truyền về chủ 

đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-STTTT ngày    tháng 4 năm 2017 của Sở 

Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng thành lập Ban Tổ chức và Tổ 

giúp việc Giải báo chí tuyên truyền về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi 

trường” năm 2017; 

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ giúp việc Giải báo chí tuyên truyền về chủ 

đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2017, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải báo chí tuyên 

truyền về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2017. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc Giải báo chí tuyên 

truyền về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2017, Trưởng phòng 

Thông tin - Báo chí - Xuất bản và trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB.Én 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Quang Thanh  
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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ 

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ ĐỀ “ĐÀ 

NẴNG  – THÀNH PHỐ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày     tháng  4  năm 2017 

 

QUY CHẾ 

GIẢI BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ ĐỀ 

“ĐÀ NẴNG – THÀNH PHỐ MÔI TRƯỜNG” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BTC  

ngày      tháng 4 năm 2017 của Ban Tổ chức Giải báo chí tuyên truyền  

về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường" năm 2017) 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về môi trường nói 

chung và chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” nói riêng trên báo chí. 

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

thức và hành động của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, hội, đoàn thể của  

thành phố về nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay. 

3. Đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả theo hướng quản lý, khai 

thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi 

trường thành phố bền vững. 

4. Ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí tham gia vào việc tuyên 

truyền bảo vệ môi trường của thành phố Đà Nẵng. 

II. CHỦ ĐỀ, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG  

1. Chủ đề 

Giải báo chí: “Đà Nẵng - thành phố môi trường” (sau đây viết tắt là Giải) 

2. Phạm vi 

Các sự việc, sự kiện, hiện tượng… có thật (không hư cấu) liên quan đến 

lĩnh vực môi trường, gắn với Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi 

trường” của thành phố Đà Nẵng diễn ra trên địa bàn thành phố. 

3. Đối tượng 

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 được đăng tải trên báo chí do 

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép; nội dung phù hợp với chủ đề, phạm vi 

của Giải được tham gia Giải. 

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

tham gia Giải. 

III. NỘI DUNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA GIẢI 

1. Nội dung 
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Tác phẩm báo chí tham gia Giải là những tác phẩm phản ánh những sự 

kiện, sự việc, hiện tượng… có thật (không hư cấu) về hoạt động bảo vệ môi 

trường gắn với  Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”:  

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

luật của Nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố. 

b) Phát hiện những tồn tại, bất cập trong ban hành, tổ chức thực hiện 

chính sách, pháp luật về môi trường, những vụ việc tiêu cực trên lĩnh vực môi 

trường của thành phố. Đồng thời, phải có đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, góp phần bổ sung, hoàn thiện để đưa công tác quản lý môi trường của 

thành phố đi vào cuộc sống, phát triển bền vững. 

c) Biểu dương các tổ chức, tập thể, cá nhân... làm tốt trong hoạt động bảo 

vệ môi trường: ngăn ngừa, xử lý, khắc phục ô nhiễm và bảo vệ môi trường; 

những mô hình mới, cách làm mới, ứng dụng khoa học - công nghệ trong bảo vệ 

môi trường… 

2. Quy định về tác phẩm tham gia Giải 

a) Tác phẩm tham gia Giải có nội dung, hình thức không vi phạm Luật 

Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, Thể lệ Giải và các quy định khác của pháp 

luật; tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền đã được tăng tải. 

b) Tác phẩm tham gia Giải gồm tất cả các thể loại báo chí đã được đăng, 

phát trên các cơ quan báo chí kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/10/2017. 

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

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

gửi trực tiếp đến Ban Tổ chức, qua bưu điện hoặc email, gồm: Trang báo in tác 

phẩm hoặc ảnh chụp lại trang in tác phẩm; bản chụp màn hình tác phẩm và 

đường link đến các tác phẩm của báo điện tử (gồm cả thông tin về số báo, ngày 

phát hành); các file báo hình, báo nói, đường link đến tác phẩm đăng phát lại 

trên các trang thông tin điện tử của tác phẩm (gồm cả thông tin về ngày đăng 

phát). 

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 

Giải. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Giải thưởng được chia làm 02 loại dành cho 02 nhóm tác phẩm gồm: 

nhóm tác phẩm truyền hình và nhóm tác phẩm trên báo in, báo điện tử, báo nói, 

cụ thể: 

1. Đối với nhóm tác phẩm truyền hình  

- 01 giải Nhất (6.000.000 đồng/giải);  

- 02 giải Nhì (5.000.000 đồng/giải); 

- 03 giải Ba (4.000.000 đồng/giải); 
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- 04 giải Khuyến khích (3.000.000 đồng/giải). 

2. Đối với nhóm tác phẩm báo in, báo nói, báo điện tử  

- 01 giải Nhất (4.000.000 đồng/giải); 

- 03 giải Nhì (3.000.000 đồng/giải); 

- 05 giải Ba (2.000.000 đồng/giải); 

- 07 giải Khuyến khích (1.000.000 đồng/giải). 

Kèm theo tiền thưởng là Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức đối với mỗi 

tác phẩm đạt giải. 

Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo kết quả, chất lượng của tác 

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

V. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM THAM GIA GIẢI VÀ 

TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ 

1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia Giải 

Giải Báo chí tuyên truyền về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” 

không nhằm mục đích kinh doanh; Ban Tổ chức sẽ sử dụng để phục vụ công tác 

tuyên truyền, cụ thể: 

a) Ban Tổ chức Giải: được sử dụng tác phẩm dự thi để phục vụ công tác 

tuyên truyền; không trả lại tác giả tác phẩm đạt Giải và tác phẩm tham gia thi.  

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. 

c) Tác phẩm đạt Giải 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 Giải. Việc tác giả gửi tác phẩm tham gia được 

xem như đã chấp nhận mọi quy định của thể lệ Giải. 

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 DỰ THI 

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

ngày 30/10/2017 (tác phẩm gửi qua bưu điện tính theo dấu bưu điện). 

2. Địa chỉ nhận bài dự thi:  

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 

Tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 - Trần Phú, Đà Nẵng .  

Điện thoại: 0236 3 849989        Email: ttbcxb@danang.gov.vn 
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3. Ngoài phong bì (gửi trực tiếp hoặc bưu điện) ghi: Tham gia Giải báo 

chí tuyên truyền về chủ đề “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” năm 2017.  

4. Thể lệ Giải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và 

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

Tài nguyên và Môi trường (http://www.tnmt.danang.gov.vn); Trang thông tin 

điện tử Chi cục Tài nguyên bảo vệ môi trường Đà Nẵng   

(http://www.ccbvmt.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 giải Ban Tổ chức sẽ thông 

báo sau./. 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Nguyễn Quang Thanh 
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