
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH BẮC GIANG 

   Số:            /UBND-KTN 

V/v phát động Cuộc thi ảnh và câu 

chuyện “Phụ nữ trước bão dông” 

trên địa bàn tỉnh 

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

Bắc Giang, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

                      Kính gửi: 
 

- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân; 

- Các Sở, Ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Đại diện các cơ quan thông tin truyền thông của TW có 

văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh. 

 

Nhằm tìm cảm hứng cho cộng đồng trong việc tìm gương người tốt, việc 

tốt, hoạt động tích cực, đặc biệt thúc đẩy, nâng cao vai trò của phụ nữ trong 

công tác phòng, chống, giảm thiểu rủi do thiên tai; đồng thời góp phần nâng cao 

nhận thức về bình đẳng giới trong lĩnh vực này, Tổng cục Phòng, chống thiên 

tai phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho 

phụ nữ (UNWomen) tổ chức cuộc thi“ Phụ nữ trước bão dông”.  

Thực hiện văn bản số 1298/PCTT-KHCN ngày 19/11/2021 của Tổng cục 

phòng, chống thiên tai về việc phát động Cuộc thi ảnh và câu chuyện “ Phụ nữ 

trước bão dông”. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phát động Cuộc thi ảnh và 

câu chuyện “Phụ nữ trước bão dông” tới toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang.  

(Có thể lệ Cuộc thi kèm theo) 

Để cuộc thi thu hút được nhiều đối tượng tham gia, lan tỏa sâu rộng, tích 

cực trong toàn xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; 

UBND các huyện, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bắc 

Giang tích cực thông tin và tuyên truyền đến toàn thể toàn thể nhân dân, cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động về nội dung của Cuộc thi. 

Bài dự thi gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 

25/12/2021 qua Chi cục Thủy lợi theo 02 hình thức bản giấy hoặc bản điện tử; 

bản giấy gửi địa chỉ: 661 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang; bản điện tử gửi địa chỉ: phongchongthientaibg@bacgiang.gov.vn.  

mailto:phongchongthientaibg@bacgiang.gov.vn
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Sở Nông nghiệp và PTNT  chủ trì đôn đốc tổ chức triển khai và  tổng hợp 

kết quả dự thi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Phòng, chống thiên tai 

theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Lê Ô Pích; 
- Tổng cục PCTT; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Văn phòng UBND tỉnh: 
  + LĐVP, TH, KTN, TKCT; 
  + Lưu: VT, KTN Việt Anh. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lê Ô Pích 
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THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH VÀ CÂU CHUYỆN  

“PHỤ NỮ TRƯỚC BÃO DÔNG” 

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-KTN ngày      /12/2021 của UBND tỉnh) 

1. Đối tượng dự thi: 

Cuộc thi dành cho tất cả công dân trên địa bàn tỉnh. 

2. Thời gian dự thi 

- Thời gian phát động và nhận bài thi: 01/12 – 25/12/2021 

- Thời gian bình chọn: Đến 20h00 ngày 15/01/2022 

- Thời gian chấm giải: 16 - 30/01/2022 

3. Mục tiêu cuộc thi 

Hướng đến cộng đồng những người đã chứng kiến câu chuyện truyền cảm hứng 

về phụ nữ Việt Nam trong phòng chống thiên tai nhằm truyền thông nâng cao nhận 

thức về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực quản lý và giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai. 

4. Hình thức dự thi 

- Mỗi bài dự thi bao gồm tối thiểu một bức ảnh và câu chuyện thuyết minh (tối 

thiểu 100 từ) với chủ đề về phụ nữ trong phòng, chống thiên tai. Mỗi người tham gia 

được gửi không giới hạn bài dự thi. 

- Vòng sơ khảo: BTC sẽ đăng 50 bức ảnh và câu chuyện lên fanpage Facebook 

Thiên tai Thế giới để cho độc giả tương tác và bình chọn. 

- Vòng Chung kết: BTC sẽ chọn ra các Giải Vàng, Giải Bạc và Giải Cộng đồng 

của cuộc thi. 

5. Quy chế cuộc thi 

- Tác phẩm dự thi thể hiện rõ nội dung và thông điệp mà Ban tổ chức cuộc thi 

đưa ra và gửi về inbox fanpage: Thiên tai Thế giới 

(www.facebook.com/thientaithegioi)/Emai: stic.vndma@wru.vn 

- Hashtag cuộc thi: #phunuvoithientai#UNWomen#EmPower 

- Danh sách các tác phẩm lọt vào vòng chung kết và người chiến thắng sẽ dựa 

trên quyết định của Ban giám khảo. 

- Những bức ảnh đạt giải sẽ được lựa chọn dựa trên những tác động cụ thể với 

nhận thức của xã hội về chủ đề phụ nữ trong phòng, chống thiên tai. 

- Tác phẩm được giữ nguyên gốc, độc nhất, mang tính sáng tạo và chưa tham dự 

hay nhận giải tại một cuộc thi nào trước đây. 

- Ảnh trong tác phẩm dự thi có thể là ảnh màu hoặc đen  trắng. 

- Tác phẩm có câu chuyện cảm động, mang tính giáo dục hoặc truyền cảm hứng 

cho cộng đồng. 

- Tác giả có quyền chỉnh sửa tác phẩm dự thi về ánh sáng, nhưng không được 

thay đổi về cấu trúc, nội dung của ảnh gốc. 

- Tác phẩm dự thi phải có dự đồng ý của người xuất hiện trong bức ảnh. 

http://www.facebook.com/thientaithegioi)/Emai
mailto:stic.vndma@wru.vn
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- Tác phẩm dự thi phải được chụp bởi chính tác giả là người tham dự thi và 

không vi phạm bản quyền của bên thứ ba. 

6. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải Vàng: Phần thưởng trị giá 15 triệu đồng 

- Giải Bạc: Phần thường trị giá 10 triệu đồng 

- Giải Cộng đồng được trao cho bài dự thi của thí sinh không chuyên nhưng có 

tác phẩm được BTC đánh giá cao nhất: Phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. 

- Giải Bình chọn được dành cho bài dự thi được lượng tương tác (like: 1 điểm, 

conment: 2 điểm, share: 3 điểm) lớn nhất trên Fanpage Thiên tai Thế giới: Phần thưởng 

trị giá 5 triệu đồng. 
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