
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:            /STTTT-TTBCXB
V/v đề nghị tuyên truyền và hưởng ứng 

tham gia Giải báo chí năm 2021 với chủ đề 
“Hải Dương vượt khó - tăng tốc”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 6 năm 2021

Kính gửi: 
- Báo Hải Dương, Đài PT&TH tỉnh; 
- Các VPĐD, PVTT và theo dõi địa bàn Hải Dương;
- Các Tạp chí, Đặc san, Bản tin; Cổng TTĐT tỉnh; 
- Trang TTĐT của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố.

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã tích 
cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách, tình hình kinh tế - xã hội; đồng 
thời là kênh kết nối đưa các doanh nghiệp, cá nhân ngoài tỉnh về đầu tư kinh 
doanh cho Hải Dương cũng như giới thiệu cho các doanh nghiệp, cá nhân của 
tỉnh Hải Dương ra các tỉnh bạn và quốc tế.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy trong việc tôn vinh những 
tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa, có 
nội dung và hình thức hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào 
công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Hải 
Dương đã tổ chức phát động Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương 
vượt khó - tăng tốc”. Thông qua giải báo chí này, Sở Thông tin và Truyền thông 
Hải Dương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cơ quan báo chí 
Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, 
quảng bá hình ảnh Hải Dương. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tin, báo chí, đài 
Phát thanh cấp huyện quan tâm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung và 
thể lệ Giải báo chí “Hải Dương vượt khó và tăng tốc”; Đề nghị Hội Nhà báo 
tỉnh, các cơ quan báo trung ương thường trú tại Hải Dương, cơ quan thông tin, 
báo chí của tỉnh, lãnh đạo đài Phát thanh cấp huyện triển khai đến các nhà báo, 
phóng viên, cộng tác viên của tòa soạn và các hội viên được biết và tham gia; 
Đồng thời, Sở rất mong nhận được sự nhiệt tình tham gia của nhà báo, phóng 
viên các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương.

Thể lệ Giải báo chí được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông 
tin và Truyền thông Hải Dương (http://sotttt.haiduong.gov.vn/) và Cổng Thông 
tin đối ngoại tỉnh (http://thongtindoingoai.haiduong.gov.vn/).

http://sotttt.haiduong.gov.vn/
http://thongtindoingoai.haiduong.gov.vn/
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Trong quá trình gửi bài dự thi, nếu có vướng mắc, các tác giả/nhóm tác 
giả có thể liên hệ trực tiếp tới địa chỉ: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở 
Thông tin và Truyền thông Hải Dương, địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 
0220.3897357; Email: thangnt.tttt@gmail.com. 

(Gửi kèm Công văn này là Thông cáo báo chí và Thể lệ Giải Báo chí năm 
2021 với chủ đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”). 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương thông báo và rất mong 
nhận được sự hưởng ứng, tham gia từ các cá nhân, cơ quan, đơn vị./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TTTT (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để p/h);
- Hội Nhà báo tỉnh (để p/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng;
- Lưu: VT, TTBCXB.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cao Thắng

mailto:thangnt.tttt@gmail.com
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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ

“HẢI DƯƠNG VƯỢT KHÓ - TĂNG TỐC” 
___________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________

Hải Dương, ngày 28 tháng 6  năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”

Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đã tích 
cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách, tình hình kinh tế - xã hội; đồng 
thời là kênh kết nối đưa các doanh nghiệp, cá nhân ngoài tỉnh về đầu tư kinh 
doanh cho Hải Dương cũng như giới thiệu cho các doanh nghiệp, cá nhân của 
tỉnh Hải Dương ra các tỉnh bạn và quốc tế.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với 
nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Đây cũng 
là năm đầu tiên Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương tổ chức Giải báo chí 
với chủ đề của năm 2021 là “Hải Dương vượt khó - tăng tốc” nhằm tôn vinh 
những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, đóng góp tích cực vào 
công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.

Thông qua Giải báo chí này, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương - 
Đơn vị chủ trì tổ chức giải mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các 
cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy 
mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hải Dương; Tăng cường đẩy mạnh công 
tác truyền thông, giới thiệu hình ảnh tỉnh Hải Dương đến với bạn bè trong nước 
và quốc tế; Tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh 
Hải Dương lần thứ XVII và hoàn thành được mục tiêu kép: Vừa đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc” mở rộng đối tượng tham dự 
giải tới tất cả các nhà báo - phóng viên - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ở 
Trung ương, địa phương và công dân Việt Nam ở trong tỉnh, trong nước và nước 
ngoài có tác phẩm báo chí viết về Hải Dương, đã được đăng tải, phát sóng trên 4 
loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử) trong thời gian từ ngày 
01/10/2020 đến ngày 01/10/2021, có nội dung bảo đảm tính xây dựng, chân 
thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Tác 
phẩm phải bám sát chủ đề “Hải Dương tăng tốc - vượt khó”. Các tác phẩm báo 
chí đã tham dự giải báo chí khác đều được tham dự Giải. 
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Với mong muốn Giải báo chí “Hải Dương vượt khó - tăng tốc” được tổ 
chức thành công, Ban Tổ chức Giải rất mong nhận được sự quan tâm, đồng 
hành, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt từ các cơ quan 
thông tin, báo chí của Trung ương, của tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh 
cấp huyện. 

Thể lệ Giải báo chí được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông 
tin và Truyền thông Hải Dương (http://sotttt.haiduong.gov.vn/) và Cổng Thông 
tin đối ngoại tỉnh (http://thongtindoingoai.haiduong.gov.vn/); Ban Tổ chức Giải 
báo chí chính thức nhận bài dự thi kể từ 7 giờ 00 phút ngày 21/6/2021 đến 16 
giờ 30 phút ngày 02/10/2021 (tác phẩm gửi qua đường bưu điện tính theo dấu 
bưu điện). 

(Gửi kèm Thông cáo báo chí này là Thể lệ Giải Báo chí năm 2021 với chủ 
đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”).

Trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của các cá nhân, cơ 
quan, đơn vị!

----------------------------------------------------
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Hải Dương.
Địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương; 
Điện thoại: 0220.3897357; 
Email: thangnt.tttt@gmail.com
Website: http://sotttt.haiduong.gov.vn; 
               http://thongtindoingoai.haiduong.gov.vn

http://sotttt.haiduong.gov.vn/
http://thongtindoingoai.haiduong.gov.vn/
mailto:thangnt.tttt@gmail.com
http://sotttt.haiduong.gov.vn
http://thongtindoingoai.haiduong.gov.vn
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