
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
BTC CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU

VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI
VIỆT NAM – NHẬT BẢN

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

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

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu về đất nước,

con người Việt Nam – Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam -
Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-STTTT ngày 21/02/2018 của Sở Thông tin
và Truyền thông về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về đất
nước, con người Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi
tắt là Ban Tổ chức cuộc thi);

Xét đề nghị của Thư ký Ban Tổ chức cuộc thi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu
về đất nước, con người Việt Nam - Nhật Bản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định
số 32/QĐ-BTC ngày 05/3/2018 của Ban Tổ chức cuộc thi.

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc cuộc
thi và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Lưu: VT, TTBCXB.

TM. BTC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Phạm Duy Lộc

Số: 36/QĐ-BTC



I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc
cuộc thi cấp huyện, tỉnh).

II. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
- Bài dự thi bằng tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung

lượng tối đa 5.000 từ (tương đương 10 trang giấy A4). Khuyến khích đánh
máy và in trên giấy A4, cỡ chữ 14, sử dụng font chữ Times New Roman. Có
thể sử dụng hình ảnh để minh họa làm phong phú thêm bài viết (ghi rõ
nguồn, tên tác giả của ảnh).

- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh),
giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công
tác, nơi thường trú, số điện thoại, email.

- Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất
kỳ báo, tạp chí, sách...

- Bài dự thi chỉ lựa chọn một trong các chủ đề gợi ý sau:
+ Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam –

Nhật Bản. Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.
+ Quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, Nhật

Bản - Việt Nam từ năm 1973 đến nay.
+ Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ hai dân tộc Việt Nam –

Nhật Bản từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.
+ Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đối tác

chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, Nhật Bản - Việt Nam trong lịch sử của hai
dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

+ Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Nhật
Bản.

+ Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị, mối quan hệ đối
tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản.

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT
Tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam – Nhật Bản

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
(Kèm theo Quyết định số 36/QD-BTC ngày 07/3/2018 của Ban Tổ chức cuộc 

thi viết tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam – Nhật Bản
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa)
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- Bài dự thi khi trích dẫn thông tin, tài liệu tham khảo phải chú thích rõ
nguồn thông tin, tài liệu.

- Mỗi cá nhân có thể gửi nhiều bài dự thi (không hạn chế số lượng).
III. CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
1. Đối với cuộc thi cấp tỉnh, có 10 giải cá nhân, bao gồm:
- 01 giải Nhất, trị giá: 5.000.000 đồng.
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng.
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.
- 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng.
2. Đối với cuộc thi cấp huyện, các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể

để xem xét, bố trí giải thưởng phù hợp nhằm thúc đẩy phong trào, khuyến khích,
động viên người tham gia dự thi.

IV. THỜI GIAN, NƠI NHẬN BÀI DỰ THI, GỬI BÀI DỰ THI
CUỘC THI CẤP TỈNH

1. Thời gian, nơi nhận bài dự thi
- Bài dự thi của tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thị xã, thành

phố nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện (thông qua Phòng Văn hóa và
Thông tin các huyện, thị xã, thành phố).

- Các sở, ngành, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, các tổ chức đoàn thể,
các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh chọn tối thiểu 10 bài dự thi tiêu biểu gửi
về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thông qua Sở Thông tin và Truyền thông
(bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Khu liên cơ số 1 Trần Phú,
TP. Nha Trang) chậm nhất đến ngày 21/6/2018. Trên phong bì ghi rõ: Bài dự
thi “Tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam – Nhật Bản”. Ban Tổ chức Cuộc
thi cấp tỉnh không nhận các bài dự thi quá thời hạn nêu trên.

- Để có căn cứ đánh giá chính xác kết quả triển khai tổ chức cuộc thi,
ngoài số lượng bài dự thi tiêu biểu gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh theo
quy định, các sở, ngành, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, các tổ chức đoàn thể,
các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh gửi kèm theo: Báo cáo tổng hợp kết quả
tổ chức cuộc thi ở địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành mình; danh sách các bài
dự thi Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Lưu giữ các bài dự thi
- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lưu giữ các bài dự thi cấp

tỉnh.
- Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện có trách nhiệm lưu giữ các bài

dự thi cấp huyện.
- Các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng thuộc

tỉnh có trách nhiệm lưu giữ các bài dự thi của cơ quan, đơn vị mình.
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V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
CẤP TỈNH

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thông báo kết quả, tổ chức trao giải dự
kiến vào ngày 21/9/2018.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
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