
 

 

HỘI LHPN TỈNH PHÚ THỌ 
BAN THƯỜNG VỤ 

 

Số:       /BTV-TGCS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 Phú Thọ, ngày     tháng 12  năm 2021 

 

Kính gửi: Hội LHPN các huyện, thành, thị, đơn vị trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 42/BCH-VPTTngày 30/11/2021 của Ban Chỉ huy phòng 

chống tiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ “V/v phát động cuộc thi ảnh và 

câu chuyện“Phụ nữ trước bão dông”. Với mục đích truyền cảm hứng cho cộng 

đồng trong việc tìm gương người tốt, việc tốt, hoạt động tích cực, đặc biệt thúc 

đẩy, nâng cao nhận thức và vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống, giảm 

thiểu rủi ro thiên tai. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các 

huyện, thành, thị, đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và thể lệ Cuộc thi, nhằm thu 

hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia. 

2. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng sưu tầm hình ảnh, câu 

chuyện của các tập thể, cá nhân cán bộ, hội viên phụ nữ điển hình trong công tác 

phòng chống thiên tai góp phần khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội 

trong lĩnh vực quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

(Chi tiết Thể lệ Giải được gửi kèm theo công văn và đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tại địa chỉ: 

https://phunu.phutho.gov.vn. và trang fanpagefacebook Phụ nữ Đất Tổ.  

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành, thị, đơn 

vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả tham gia cuộc thi 

trong báo cáo tháng. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, BTG 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu Hương 
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THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH VÀ CÂU CHUYỆN 

“PHỤ NỮ TRƯỚC BÃO DÔNG”  
 

(Kèm theo công văn số 1298/PCTT-KHCN ngày 19/11/2021  

của Tổng cục phòng, chống thiên tai) 
 

 

 

1. Đối tượng dự thi: 

Cuộc thi này danh cho tất cả mọi công dân Việt Nam 

2. Thời gian cuộc thi:  

 -Thời gian phát động và nhận bài dự thi: 15/11-30/12/2021 

 - Thời gian bình chọn: Đến 20:00 ngày 15/01/2021 

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

3. Mục tiêu cuộc thi 

Hướng đến cộng đồng những người đã chứng kiến các 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 một câu chuyện thuyết 

minh (tối thiểu 100 từ) với chủ đề phụ nữ trong công tác 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 lựa chọn ra Giải Vàng, Giải Bạc, 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 /Email: stic.vndma@wru.vn) 

- Hashtag cuộc thi: #phunuvoithientai #UNWome #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. 

http://www.facebook.com/thientaithegioi%20/
mailto:stic.vndma@wru.vn


 

 

- 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 cấu trúc, nội dung của ảnh gốc. 

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

- Tác phẩm dự thi phải được chụp bởi chính tác giả là người tham gia 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 thưởng 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 lương tác (like: 1 điểm, 

comment: 2 điểm, share: 3 điểm) lớn nhất trên Fanpage Thiên tai Thế giới: phần 

thưởng trị giá 5 triệu đồng. 
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