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THỂ LỆ
Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Ngày Gia đình Việt Nam”
Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SVHTTDL ngày 06/5/2021 về tổ chức Cuộc thi
viết “Tìm hiểu về Ngày Gia đình Việt Nam”; Quyết định số 67/QĐ-SVHTTDL
ngày 06/5/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ
chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu về Ngày Gia đình Việt Nam”, Ban Tổ chức Cuộc thi
ban hành thể lệ như sau:
I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Nội dung
- Tên cuộc thi: Tìm hiểu về Ngày Gia đình Việt Nam.
- Chủ đề cuộc thi: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”
- Câu hỏi: Gồm 10 câu hỏi do Ban Tổ chức (BTC) quy định. (Có file đính
kèm)
2. Hình thức thi: Thi viết
- Người dự thi trả lời đầy đủ và đúng 10 câu hỏi của BTC cuộc thi; nội dung
dự bài thi không được sao chép của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn
nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh hoạ phải có chú thích rõ ràng.
- Bài dự thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4
(các bài dự thi photocopy, bài đồng tác giả là không hợp lệ). Khuyến khích
những bài dự thi viết tay, trình bày đẹp, có sự sáng tạo mở rộng, có tranh ảnh
minh hoạ phù hợp cho phần trả lời.
- Người dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên hệ, hòm thư
điện tử (nếu có). Bài dự thi phải được ghim thành quyển, trang bìa ghi: Bài dự
thi “Tìm hiểu về Ngày Gia đình Việt Nam”; Chủ đề: “Gia đình bình an - xã
hội hạnh phúc” và thông tin cá nhân người dự thi
3. Đối tượng dự thi
Công dân đủ 18 tuổi trở lên có đăng ký hộ khẩu tại Hà Nam hoặc đang
sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Nam, có đủ năng lực hành vi dân sự
(các thành viên BTC, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không được tham gia cuộc thi).
II. THỜI GIAN, CÁCH THỨC GỬI BÀI DỰ THI
Người dự thi gửi bài dự thi theo một trong ba cách sau đây:
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Cách 1: Nộp bài trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Xây
dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình). Thời gian nộp: Từ ngày 01/6/202120/6/2021.
Cách 2: Nộp bài qua đường chuyển phát nhanh gửi đến: Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch (Phòng xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình), đường Lý Thái Tổ,
Phường Lê Hồng Phòng, TP. Phủ Lý, Hà Nam. Thời gia nộp: Từ ngày
01/06/2021-18/6/2021 (tính theo ngày gửi trên dấu bưu cục, BTC không giải
quyết các trường hợp thất lạc do gửi bài.)
Cách 3: Nộp bài thi điện tử: Người dự thi gửi bài dự thi file pdf đến hòm thư
ngaygiadinhvietnam28thang6@gmail.com. Thời gian nộp : Từ ngày
01/06/2021-20/6/2021. (BTC chấm điểm trên bản điện tử, bài thi đạt giải sẽ
được BTC thông báo qua điện thoại. Người dự thi phải in và đóng quyển nộp
cho BTC trước ngày 25/6/2021; nếu không in đóng quyển và nộp đúng hạn thì
bài thi coi như không hợp lệ)
* BTC tổ chức chấm bài: Từ ngày 20/6/2021 đến ngày 26/6/2021.
* BTC tổng kết trao giải dự kiến vào ngày 28/6/2021 nhân dịp Kỷ niệm
20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021).
* Thông tin về cuộc thi liên hệ: Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và
Gia đình. Điện thoại: 0226.3523889 ; 0917.762.527
III. NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ
1. Ban Tổ chức
Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn mọi hoạt động của cuộc thi, giải quyết
các sự việc phát sinh trong quá trình tổ chức cuộc thi. Tổ chức việc kiểm tra,
giám sát quá trình tổ chức, triển khai cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, các
huyện, thị xã, thành phố. Quyết định của BTC là quyết định theo đa số và là
quyết định cao nhất trong việc thực hiện thể lệ cuộc thi.
2. Ban Giám khảo
Có trách nhiệm chấm điểm, chọn ra những bài thi đạt điểm cao để trao
giải, thành viên BGK bảo đảm tính độc lập, khách quan, công tâm. Căn cứ vào
thang điểm của từng phần để cho điểm chính xác. Mọi thành viên BGK phải
chịu trách nhiệm về kết quả cho điểm của mình trước Trưởng BGK và BTC
cuộc thi.
3. Tổ Thư ký
Có trách nhiệm tiếp nhận bài dự thi, tổng hợp điểm của từng giám khảo,
tổng hợp số lượng bài của từng đơn vị, thứ tự các tập thể có số lượng bài dự thi
lớn, đạt nhiều điểm cao để chọn ra các tập thể và cá nhân đạt giải theo cơ cấu
giải thưởng của BTC.
IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM
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Bài thi được chấm điểm trên thang điểm 100, trong đó:
- Bài thi trả lời đúng, đủ câu hỏi, nội dung rõ ràng, ngắn gọn theo yêu cầu
của câu hỏi, có tính thời sự, tư tưởng, giáo dục, nêu gương, quần chúng. Mỗi câu
trả lời đúng tối đa: 10 điểm. Tổng điểm cho phần trả lời đúng tối đa: 95 điểm.
- Hình thức trình bày: Sáng tạo, có hình ảnh minh hoạ, trích dẫn tài liệu
tham khảo rõ ràng, cụ thể: Tối đa 05 điểm.
* Mỗi câu trả lời không quá 1500 từ hoặc 01 trang đánh máy (khổ giấy A4, Font
chữ: Time New Roman, Cỡ chữ: 14); ảnh minh họa và lời trích dẫn tài liệu sẽ không
tính vào số lượng từ.
V. GIẢI THƯỞNG
1. Giải cá nhân: BTC trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho: 01 giải nhất,
02 giải nhì, 03 giải ba và 36 giải khuyến khích.
2. Giải tập thể: BTC trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho: 01 giải Nhất,
01 giải Nhì, 01 giải Ba cho đơn vị cấp huyện có nhiều bài dự thi và chất lượng.
VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
- Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin
cung cấp cho BTC.
- BTC không trả lại bài dự thi và sẽ sử dụng những bài dự thi đạt giải để
phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.
- BTC không chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào liên
quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng trong tác phẩm dự thi.
- BTC có thể thay đổi cơ cấu giải thưởng tuỳ theo số lượng và chất lượng bài
tham gia dự thi.
- Quá trình tổ chức cuộc thi, nếu phát sinh một số vấn đề ngoài quy định của
Thể lệ này, BTC có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.
Thể lệ cuộc thi được công bố công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông
tin đại chúng của địa phương.
Nơi nhận:
TM. BAN TỔ CHỨC
- Thành viên BTC, BGK,TK;
TRƯỞNG BAN
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng, đơn vị trực thuộc Sở ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VH&TT các huyện, TX, TP;
- Cơ quan truyền thông : Báo Hà Nam,
Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Cổng
thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ.

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Tạ Đình Quyền

