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THÔNG BÁO
Về việc tham gia giải thưởng báo chí tuyên
truyền về an toàn giao thông năm 2017
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao
thông; qua đó, để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể nhân dân, các
cấp chính quyền trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời thực
hiện có hiệu quả Kế hoạch số 260/KH-UBATGTQG, ngày 01/8/2017 của Ủy ban
an toàn giao thông Quốc gia về tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn
giao thông năm 2017. UBND huyện Phú Quý thông báo các cơ quan, đơn vị, địa
phương và toàn thể nhân dân tích cực tham gia giải thưởng báo chí tuyên truyền về
an toàn giao thông năm 2017, với các nội dung sau:
1. Thời gian: Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết
ngày 15/11/2017.
2. Thể loại tác phẩm tham dự: Bao gồm các thể loại như: Bài phản ánh,
phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình
báo in và báo điện tử.
3. Nội dung
- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền luật giao thông,
vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND và các tổ chức chính trị xã hội các
cấp đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
- Biểu dương các địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có kinh
nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong công tác đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông.
- Phát hiện và phản ảnh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành
vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông
nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến
trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên cả 5 lĩnh vực: đường bộ,
đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không (về hạ tầng giao thông vận tải;
công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; chính sách và thực thi chính sách về an
toàn giao thông; ý thức của người tham gia giao thông).
4. Chủ thể tham dự
- Về tác giả: Tất cả các công dân Việt Nam, cá nhân hoặc nhóm tác giả.
- Về tác phẩm: Các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của giải
thưởng. Tác phẩm dự giải thưởng phải là các tác phẩm đã được đăng trên các loại

hình báo chí của cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động báo và đăng tải trong
thời gian kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/11/2017.
5. Cách thức gửi tác phẩm tham dự
- Nơi nhận tác phẩm tham dự: Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia (địa chỉ:
80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự
giải thưởng “báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017”.
- Hồ sơ tham dự:
+ Nhà báo, nhóm tác giả hoặc cá nhân có tác phẩm dự thi cần có văn bản
của cơ quan báo chí gửi kèm chứng nhận những tác phẩm đó đã đăng trên báo; cá
nhân không công tác tại cơ quan báo chí phải có xác nhận của cơ quan báo chí
đăng tải tác phẩm.
+ Đối với tác phẩm báo in tham gia giải thưởng có thể gửi bài báo đã được
đăng (có thể cắt trên báo hoặc phô tô) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải.
+ Đối với tác phẩm báo điện tử tham gia giải thưởng phải in ra giấy khổ A4,
ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.
6. Cơ cấu và giá trị giải thưởng
6.1. Giải thưởng dành cho cá nhân
- 01 giải đặc biệt, trị giá 20 triệu đồng/giải.
- 02 giải nhất, trị giá 10 triệu đồng/giải.
- 05 giải nhì, trị giá 5 triệu đồng/giải.
- 10 giải ba, trị giá 3 triệu đồng/giải.
- 15 giải khuyến khích, trị giá 1 triệu đồng/giải.
6.2. Giải thưởng dành cho tập thể
Ban tổ chức trao 03 giải đồng hạn dành cho các tập thể có số lượng bài dự
thi nhiều nhất, mỗi giải trị giá 05 triệu đồng.
UBND huyện Phú Quý trân trọng thông báo./.
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