
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 1106 /STTTT-TTBCXB
V/v gia hạn thời gian nhận tác phẩm 

tham dự 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 01 tháng 10 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.

Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc” do Sở 
Thông tin và Truyền thông Hải Dương tổ chức, phát động ngày 18/6/2021 và sẽ 
kết thúc thời gian nhận tác phẩm vào ngày 02/10/2021, nhằm 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.

Đến nay, Ban Tổ chức Giải đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực 
từ các cơ quan thông tin, báo chí, các phóng viên, nhà báo trong cả nước thông 
qua việc gửi tác phẩm tham gia Giải.

Tuy nhiên, thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn 
biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, các cơ quan thông tin, 
báo chí tập trung dành nhiều thời gian cho công tác thông tin, tuyên truyền về 
phòng, chống dịch bệnh cũng như thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng 
chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và 
đời sống nhân dân.

Để các cơ quan thông tin, báo chí, các phóng viên, nhà báo có thêm thời 
gian đầu tư nâng cao chất lượng các tác phẩm và lựa chọn được nhiều tác phẩm, 
Ban Tổ chức Giải quyết định gia hạn thêm thời thời gian nhận tác phẩm tham dự 
Giải đến hết ngày 30/11/2021 (tính theo dấu bưu điện). Tác phẩm tham dự Giải 
đề nghị gửi về: 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.

Ban Tổ chức Giải trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, các phóng 
viên, nhà báo trong cả nước về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham dự 
Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”.
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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/).

(Gửi kèm Công văn này là Phiếu đăng ký tham dự Giải Báo chí năm 2021 
với chủ đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”). 

Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Nguyễn Trọng Thắng, Trưởng phòng Thông 
tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương; Điện thoại cơ 
quan: 0220.3897357; Di động/Zalo: 0983172286; Email: thangnt.tttt@gmail.com./.

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 TU (để p/h);
- Hội Nhà báo tỉnh (để p/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng;
- Lưu: VT, TTBCXB.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nguyễn Cao Thắng

http://sotttt.haiduong.gov.vn/
http://thongtindoingoai.haiduong.gov.vn/
mailto:thangnt.tttt@gmail.com
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
Giải báo chí năm 2021 với chủ đề “Hải Dương vượt khó - tăng tốc”

1. Thông tin về tác giả/nhóm tác giả

- Tên tác giả/người đại diện nhóm tác giả: ...............................................

Bút danh: ………………………..                  Năm sinh: ………………

- Chức danh hiện tại, Đơn vị công tác: .....................................................

…………………………………………………………………………

- Địa chỉ liên lạc: ......................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

- Điện thoại: ..............................................................................................

- Email: .....................................................................................................

- Các thành viên thuộc nhóm(1):

TT Họ và tên Điện thoại E-mail

1   

2    

3    

..   

2. Thông tin về tác phẩm (2)

- Tên tác phẩm: ....................................................................................... 

-  Tên phương tiện thông tin đại chúng đăng, phát tác phẩm: ..................

- Bút danh: ..............................................................................................
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- Giải thưởng đã đạt được (nếu có), ghi rõ tên giải, mức giải, đơn vị tổ 

chức giải: .............................................................................................................

Tôi (hoặc chúng tôi) đăng ký tham dự Giải báo chí tuyên truyền thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII với chủ đề năm 2021 

“Hải Dương vượt khó - tăng tốc” do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải 

Dương tổ chức. Tôi (hoặc chúng tôi) xin cam kết các tác phẩm đăng ký tham dự 

Giải không vi phạm các quy định của Luật Báo chí, Luật Bản quyền tác giả, Thể 

lệ Giải; đồng thời sẽ tuân theo mọi quy định khác của Giải./.

Xác nhận của tổ chức (nếu có) (3) …………, ngày …. tháng …. năm 2021
Tác giả/ Đại diện Nhóm tác giả(4)

(Ký và ghi rõ họ tên) 

(1) Đối với Nhóm tác giả

(2) Có thể đăng ký thông tin đối với nhiều tác phẩm

 (3) Khuyến khích có xác nhận của tổ chức nơi tác giả, nhóm tác giả đang công tác.

(4) Khuyến khích bổ sung họ tên và chữ ký của các đồng tác giả.
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