
BAN DAN VJN TINH ITY 
BAN TO CH11C CUQC THI 

* 

BANG CONG SAN VIT NAM 

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 5 nàm 2022 
S 01-TL/BTCCT 

THE LI 
Cuc thi "Nhfi'ng hlnh ãnh n tirçrng ella can b, dang viên 

tham gia các hott dng vói nhân dan ti co' s&" 

I. DO! TUNG DTI THI 

Là cá nhân thuc các chi b, dàng b CG sec; các chi b trrc thuc dàng lly ca 
s&; chi dioàn, chi hôi, ban cong tác mt trn thôn, t dan ph& phOng, ban, khoa, to, 
di san xut... 

* Các cá nhán là thành viên Ban T cht'c, Ban Giám kháo, T thu kj và 
phóng viên, biên tp viên các cci quan báo chI khóng tham gia cu5c thi nay. 

II. NQI DUNG THI 

Ghi 1?i  bang ânh nhQ'ng hott dng chân thxc, n tuçing cüa can bt, dãng viên, 
cong chtrc, viên chirc, chin s5 1rc lugng vu trang, can b Mt trn To quôc va các 
to chüc chInh tn - xa hôi cp tinh, cap huyn, cap ca sâ tham gia các hot dng 
vi nhân dan tai ca s, theo D an s 02-DAITU ngày 23/5/202 1 dlla Ban Thuông 
v Tinh üy ye tiêv tic do2i mó'i ni dung, phu'o'ng thz'c hoit d7ng cza Mt trgn To 
quOc và các tO chc chinh tn - xà hôi; Huóng dn so 02-HID/BDVTU ngày 
10/9/2021 ella Ban Dan vn Tinh lly ve viçc v4n  dng dáng viên, can b, cOng 
cht'c, viên chz'c, chiên sy lu'c lucing vu trang, can bt3 Mt trn TO qUOC và các tO 
chtc chInh trj - xã hôi c4p tinh, cá'p huyn, cá'p xä tham gia các hoçit dç3ng v&i 
nhándán taico'só'. 

I!!. HINH THU'C Till 

- Các cá nhân gi1i ânh dix thi v ban dan vn các huyn lly, thành lly, b phn 
tham mu'u cong tác dan vn các dãng lly tri.rc thuc Tinhlly. 

- Ban dan vn các huyn lly, thành lly, b phn tham muu cong tác dan 
4n các dãng lly truc thuôc TinE lly tham muu vâi cp lly chi dto xét, ch9n tôi 
da 20 ãnh tiêu biêu nhât dlla dia phuang, don vj, gCri tham dr cuc thi cap tinh; 
khuyên khich các dja phixong, don vj t chllc thi cp huyn. 

- Ban T chic cuc thi cp tinh dàng tài ành do các dja phuo'ng, don vj 1ira 
chon tham gia cuc thi cap tinE (dam báo Th l len trang Fanpage DAN VLN 
TUYEN QUANG d can bô, dâng viên, cong chüc, viên chllc, chin s5 1irc lixçrng 
vi3 trang, can b Mt trn To quôc và các to chirc chInh trj - xã hi và nhân dan 
bay to cam xllc, chia sé. Toàn b ãnh ducic dang tâi len trang Fanpage DAN VLN 
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TUYEN QUANG sê duoc Ban Tè chüc cuc thi gn ten tác già và phiu tác phm 
truóc 1±1 bàn giao cho Ban Giám khão tin hành chrn thi. 

- T chrc tng k&, cong b k& qua, trao giâi cuc thi cp tinh. 

IV. THOI GIAN TO CHUIC CUQC Till: Tr tháng 6/2022 dn tháng 6/2023. 

1. Triên khai cuc thi: Trong tháng 6 näm 2022. 

2. Thôi gian tiêp nhn ãnh dir thi cp tinh: Tix ngày 10/3/2023 den ngày 
20/3/2023. 

3. Thôi gian dàng tãi ãnh trên trang Fanpage DAN V.N TIJYIEN QUANG: 
Tü ngày 0 1/4/2023 den het ngày 3 0/5/2023. 

4. Thôi gian châm thi và ting kt trao giãi: Thi gian chm thi hoàn thành 
trong tháng 6/2023. Can cir vào diêu kin thirc tê, Ban To chftc cuc thi së tong 
ket trao giãi vào dp sa k& D an s 02-DA/TU cüa Ban Thuô'ng vi Tinhüy ('Thai 
gian cy the sê Co ké hoçzch sau,). 

V. QUY D!NH  TAC PHAM DTJ Till 

- Anh tham gia cuc thi là nhUTlg hInh ành chân thirc, n tuqng cüa can b, dãng 
viên, cOng chirc, viên chirc, chiên s5 1ixc luçing vu trang, can b Mt trn To quOc và 
các tO chüc chInh tn - xà hôi cp tinh, cp huyn, cp xa tham gia hot dng vâi nhân 
dan i co s; dugc chip trong khoâng thô'i gian tr tháng 6/2022 dn truOc ngày 
10/3/2023. Anh tham gia d\I thi phài diánh s thtr ttr turng ãnh, có chü thich: Ten tác 
già, ten ni dung, dja dim, thôi gian cüa hot dng (theo mâu dáng Jc). 

- Mt cá nhân có th giri môt hoc nhiu ânh dçr thi, nhung cn dam bào ni 
dung, dja dim, th?ñ gian hot dng khác nhau. 

- Anh dir thi phãi là ành phü hçTp vi chü d, chua tham gia và chua dot giài 
cüa bat kS'  cuôc thi nào. 

- Anh dir thi phài là ãnh tinh, không duçic ct ghép tr nhiêu ành khác nhau, 
không duçic dt dâu hiu riêng, khOng dirge ghi k hiu chèn len ânh, ãnh dirge 
djnh duâi dng là .JPG, cht hrçing ành dam bão rö net và dung ltrgng khi dugc 
däng trên facebook. 

- Anh dugc darn bao tác quyn cho tác già. Ban T chCrc cuc thi khOng chju 
trách nhim vOi nhung btrc ãnh có tranh chp v quyn tác gia, ành dir thi nu 
không dam bao quy djnh sê bj 1oü khôi cuc thi. 

- Tác phm có du hiu gian 1n nhu: hack like, hack share, like âø, share ao 
së bj loi khOi cuc thi. Nu phát hin dcm vj nào gi:ri ành tham gia khOng dung 
thñ gian th chtrc së bj loai khOi cuc thi. 

VI. CO CAU GIAI THUONG CUQC Till 

Can cü vào kt qua chm thi cüa Ban Giám khâo, Ban T chrc cuc thi cp 
tinh së lira ch9n và trao giài thuO'ng cuc thi ành thu sau: 
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- 03 Giâi A: Giy chtrng nhn cüa Ban T chirc và tin thuôiig trj giá 
2.000.000&giãi (Hai friçu dông). 

- 05 Giãi B: Giy chirng nhn cüa Ban T chiirc và tin thu&ng trj giá 
1.500.000dlgiài (Mat  triu nám tram nghIn aóng). 

- 10 Giài C: Giy chCrng nhn cña Ban T chüc và tin thu&ng trj giá 
1.000.000&giãi (M7t triu dông). 

- 15 Giái Khuyk khIch: Giy chirng nhn cüa Ban T chüc và tin thithng trj 
giá 500.000dlgiâi (Nám tram nghIn dng). 

Ngoài ra, Ban T cht'rc cuc thi së trao giâi thuô'ng cho don vj cp huyn và 
tuong duong; giài cho Ca nhân tiêu biu gôrn: 

- 01 giài cho dan vj có ành dr thi dt s luçit truy cap, bay to cam xic thIch, 
yeu thIch, thu'o'ng thu'o'ng...) vâ có so 1uct chia sé cao nhât: Gôm giây chirng nhn 
cña Ban To chrc Va tin thu&ng trj giá 2.000.000d (Hai 1riu dóng). 

- 01 giài cho doTi vj th chüc t,t nht cuc thi cp huyn (thy'c hiçn toXt  vic 
triên khai, tuyên truyn, td chtc du'o'c cuôc thi cap huyn, có so lwcmg ngzthi tham 
gia dt' thi nhiêu và Co nhiêu ánh dt thi chat lztog...): Gôm giây chüng nhn cüa 
Ban T chüc và tinthuàngtrj giá 5.000.000d (Nàm triu a'Ong). 

- 03 giái cho 03 Ca nhân có nhiki ãnh tham gia d? thi có cMt luçmg (tz'c 05 ánh trO' 
len), dam bâo The lê và thñ gian, duac Ban T chüc cuc thi dánh giá cao: Gôrn giây 
chirng nhn cüa Ban T chiirc và tin thuO'ng trj giá 2.000.000d!giài (Hai friu dOng). 

VII. QUY DINH YE TRACH MII1M 

- Các cá nhân chu trách nhim v bàn quyn tác phm di,r thi. 

- Các dja phuung, don vi chiu trách nhim v kt qua vic xét, ch911 anh giri 
tham gia dr thi cap tinh. 

- Ban T chi'xc cuc thi cp tinh duqc toàn quyn sü dyng các tác phâm dçr thi 
dê phiic vi cho cong tác tuyên truyn ma không phái trã bt cir mt khoãn thu lao nào 
khác. DOng thai së hüy bO kt qua chrn, ch911 và giài thu&ng nu phát hin tác 
phâm dr thi vi phm bàn quyn và Th l. 

VIII. HO S()DIXTHI 

1. Phiu däng k dir thi (Theo mu gici kern) 

2. Anh du thi cüa cá nhân. 

- Anh gui qua Gmail: Theo dung quy dnh tác phm dir thi nêu tai  mic V. 

- Anh rCra: KIch cO' CP12 (30x45cm), trên cht lieu giy LAD, có ép Plastic 

3. Quy dinh h so dir thi cp tinh: Các dja phuo'ng, don vj gtri h so tham gia 
cuc thi ãnh theo duông cong van v Ban To chic cuc thi cp tinh qua Ban Dan 
vn Tinh ñy (gOm: Báo cao tOng hcip cia dia  phu'cing, doii vj; Phiê'u dàng k dt 
thi và Anh dt thi c?a cá nhdn du'cic dánh theo tht' 4c), dng th?yi gi:ri file ãnh qua 
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dja chi email: hinhanhantuongvoinhandan(gmai1.com.  Th?yi gian Ban To 
chüc cuc thi cap tinh nhn ho so và ánh chm nht 16h30' ngày 20/3/2023 

ix. CAC BIIOC THçC HhIN 

Bithc 1: Các cá nhân ch9n ánh phü hop vri Th lê cuôc thi, g1ri ãnh tham gia 
cuoc thi ye chi bô, dáng bô, co quan, don vj, t chrc... (neu tgi myc I,). 

Bithc 2: Ban dan van các huyn üy, thành üy, b phn tham mlxu cong tác 
dan vn các dãng üy trirc thuc Tinh üy tong hop ành dir thi, tham mini véd cp iy 
tO chüc thi hoc lra ch9n nhCmg ãnh tiêu biêu, cht luçmg gi1i tham gia cuc thi 
cap tinh. 

Bithc3: Ban T chirc cuc thi cp tinh däng tãi ành dir thi hop l len trang 
Fanpage DAN VLN TUYEN QUANG dê can b, dãng viên, cong chtrc, viên ch1rc, 
chiên s lirc lucing vu trang, can b Mt trn To quc và các th chi.irc chinh tri - xà 
hi cap tinh, cap huyn, cap xã và nhân dan truy c.p bay tO cam xüc, chia sé. 

Blthc 4: TOng hop kt qua bay tO cam xüc, chia sé. 

Bu*c 5: Ban Giám khão cuôc thi cp tinh th chirc chm diem và thông báo 
kêt qua cuc thi trên Trang thông tin din tü Ban Dan v.n Tinh üy Tuyên Quang 
và trang Fanpage DAN VN TUYEN QUANG. 

BtrO'c 6: Tong kk và trao giãi cuc thi. 

X. CAd TINH DIEM 

1. Tiêu chI châm diem 

- knh du thi phài th hiên duac nMng hot dng, nhftng khoãnh khc chân 
thuc, n tuong, gn gui cña can bô, dàng viên, cong chirc, viên chirc, chiên s5 1irc 
luçmg vCi trang, can bô Mt trn T quôc và các tO chirc chInh trj - xà hi cap tinh, 
cap huyn, cap xã trong tham gia các hot dng vói nhân dan ti Co Sf1. 

- Duc Ban Giám khào cuc thi dánh giá cao (Qua die2m so). 

- Thu hit duçic nhiêu s11 quan tam cüa cong dng mng xã hi thông qua s 
luçit bay tO cam xüc (thIch, yêu thIch, thzcong thucing...), so hrçit chia sé trên 
facebook (Fanpage DAN V4N TUYEN QUANG). 

2. Cách tInh diem: Diem thi da là 150 trong do: 

- Dim do Ban Giám khào chm: 100 dim 

- Dim do cong  dng mng xà hi bay tO cam xüc, chia Se: Ti da 50 diem. 
Trong d, tác phm dir thi có sO lugt bay tO cam xic và 1u9't chia sé cao nhat dugc 
quy di trong duong yj  s diem là 50 diem và giàm dan tr 1 diem, thong irng vri 
s lucit bay tO cam xüc, chia sé trên facebook. 

Dim bay tO cam xüc, chia sé trên mng xà hi tnrâc khi quy di dugc tinh ci 
th nhu sau: 

+01 hr9t bay tO cam xüc (thIch, yêu thIch, thu'ong thu'ong...) duc tInh =01 dim. 
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+ 01 luo't chia sé duac tInh = 02 dirn. 
* Luu : Dê luçit bay to cam xüc và chia sé dugc tInh hçip 1, ngui dung 

facebook cn nhn thIch và theo dOi trang Fanpage DAN VN TUYEN QUANG; 
mi tài khoàn facebook có th chia sé nhiu ânh khác nhau. 

XI. DIEU JUIOAN Till HANH 

1. Th 1 nay có hiu 1rc k tr ngày ban hành. 

2. Moi thc mc, khiu ni (nlu co) d nghj giri v Ban To chCrc cuc thi. 
Th?i gian khiu ni chrn nht trong 10 ngày sau khi cong b kêt qua cuc thi. 
Vic khiu ni phài dugc thtrc hin bang van bàn và theo quy djnh hin hành. 

3. Trong qua trInh t chirc cuc thi nu thy Co nhffiig dim cn diu chinh, Ban To 
chirc cuc thi së xem xét, quyêt djnh và thông báo trên các trang thông tin din tCr Ban Dn 
vn Tinhüy Tuyên Quang và trên facebook (Fanpage DAN VAN  TUYEN QUANG). 

4. Trong trtthng hçip có tranh chp v giài thu&ng, quyt dnh cüa Ban To 
chüc s là quy& dnh cuôi cüng. 

Chi tit v cuc thi d nghj lien h Phông Doàn th và các Hi, Ban Dan vn 
Tinh üy Din thoi: 0207.3820.227; (Dông chI Tran Van Mgnh - Tru'àng Ph3ng 
Doàn the và các Hói, so diên thoai. 0949.696.466; dng chI Phzm Vit Hing - 
Chuyên viên PhOng Doàn the và các Hi, sO' din thoçii: 0969.732.626). 

Noinhn: 
- Ban Dan vn TW Dãng (B/c), 
- Thi.rOng trrc Tinh üy (B/c), 
- Các Vp, Van phông, Tap  chI D vn — Ban Dan vn TW, 
- Các ban Dàng, Van phông Tinh üy, 
- Uy ban Mt trn To quôc, các to chirc CT-XH tinli, 
- Các huyn ñy, thanh ñy, dàng üy trirc thuc Tinhüy, 
- SO' Thông tin và Truyn thông, 
- Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh và Truyên hinh tinh, 
- LAnh dao Ban Dan van Tinh ñy, 
- Ban dan van các huyên Oy, thanh Oy, 

- Các phOng chuyên mon BDVTU, 
- Luu BDVTU. 

PHO T1UJQNG BAN DAN VN TINH IJY 
kiêm 

TRTXONG BAN TO CHC CUQC Till 
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BANG CONG SAN VIT NAM  

PHIEU BANG KY THAM DTJ' 

Cuc thi "Nhiing hInh ãnh n ttrqng cüa can b, dãng viên 
tham gia các hoit dng vó'i nhãn dan ti co' s&" 

KInh g&i: Ban T ch(rc cuc thi 

Ten cá nhân du thi'  

Ngày, tháng, näm sinh Dan tc  

Don v cong tác (hoc noi cit tn)  

Diên thoai lien lac Emai1  

Sau khi nghiên cu Th 1 Cuc thi "NhUng hInh ãnh n tuçmg cüa cn bO,  dàng viên 

tham gia các hoat dng vói nhân dan ti ccx s&' do Ban Dan vn Tinh üy Tuyên 

Quang phát dng, Tôi dàng k tharn gia dix thi. Tôi cam k& ành dir thi không vi ph.m 

quyn sx hti'u trI tu và thirc hin nghiêm các diu khoán diucxc quy djnh trong The l 

cuc thi. Nu sai tôi xin chju hoàn toàn trách nhim truOc pháp 1ut. 

S ánh tham gia dçr thi  Cii th: 

Anh thir nhât: 

Ten ãnh dr thi  

Thxi gian, dja dim chip ânh dr thi  

Anh thu hai: 

Ten ãnh dx thi  

Thô'i gian, dja dim chip ãnh d thi  

Anh thfr ba: 

 ngày......tháng......nám 

cA NIIAN 

(k ghi rö hQ ten) 





 ja phiro'ng, do'n vj)W BANG CONG  SAN VIET  NAM 

 ngày tháng nám 2023 
BAO CÁO TONG HOP 

CuIc thi "Nhui'ng hInh ãnh n tu'9'ng cüa can b, dãng viên 
tham gia các hott dng v&i nhân dan tti co' s&" 

1. Vic trin khai to chfrc cuc thi cp huyn: Ghi rO hInh th'trc t chirc cuc thi (VD: dâ td chith cu5c thi cd'p huyn 
hoác khóng to chwc cuOc thi ma bang hznh xet chon) So dan vi truc thuôc triên khai cuôc thi, nhQng dan vi thuc hiên tot, tong so 

ânh dã nhân duac cüa dja phuang, don vj; nhU'ng cá nhân có nhiêu ánh dii thi chat luçrng; kêt qua cuc thi cp huyn hoc kt qua 

xét ch9n cp huyn (Ghi rö hInh thicc, thai gian t chz,'c, sO' giOi trao cá'p huyn,) 
2. Danh sách cá nhân tham gia cuc thi cap tinh 

Stt 
Ho và ten 

(C'ánliânthamdythi) 
Ngày, tháng, 

nämsinh 
Dan tôc 

Chuc vi, doit vj cong tác 
(Ht'4cno1cutrá,) 

Ten tác phâm2 
Thôi gian, dja 
diem chiip ãnh 

Ghi chu 

1 
VD:1:ãnh 

2: ânh 
VD:1:ãnh 

2: ánh 
2 
3 

Tng s: ... cá nhân dir thi; vôi  ânh 

Ncii nhân: BAN DAN ViN  

(k ten, dóng du) 

Báo cáo tong hcp dành cho Ban Dan van  các huyn üy, thành üy, b phn phi,i trách cong tác dan van  Dáng Oy tri,rc thuc Tinh uy báo cáo vOi Ban T chic cuoc thi. 
2  Ca nhãn có nhiu nhiu han I ánh dr thi thi ghi rO nOi  dung, thai gian, dja dim chip hinh ánh. 
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